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CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
PQSITIVO CONSTRlJTORA LTDA 

MARGRIT HEIlPICH HACHMANN, brasileira, casada, sob o regime Comunhão 
universal de bens, nascida em 28/06/1963, comerciante, resid~nte na Avenida Presidente 
Epitácio, nO 391, centro, Município de Quatro Pontes, .Estado do Paraná, CEP 85940-000, 
portadora da Cédula de Identiêade Civil Registro Geral sob nO 4.768.222-3 SESPIPR, expedido 
em 30(0412014 e CPF nO 045.146.629-25, natural de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná e SCHEILA HACHMANN FERRE.IRA; brasileira, casada. sob o regime de 
Comunhão Universal de bens, nascida em 04110/1981, comerciante, residente na Avenida 
Presidente Bpitácio, nO J91, centro, Municfpio de Quatro Pontes, E!tado do Paranâ. CEP 85940- 
000. portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nO 7.513.108-6 SESP/PR, 
expedido em 25/0912015 e CPF n" 037.080.389~24. natural de Marechal Candido Rondou, 
Estado do Paraná, resolvem, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de 
direito, constituir uma Soeiedade Empresária Limitada que se regerá pelos artigos 1.062 a 
1.087 da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002, pelas demais disposições legais aplicáveis à 
espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA fRlMEIM: A sociedade girará sob o nome empresarial de POSITIVO 
CONSTR UTORA LTDA e terá sede e foro na Avenida. Presidente Epitác' 0, n° 391 , centro, 
Quatro Pontes. Estado do Paraná, CEP 85940-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fecha; filial em 
outra dependência, no país ou no exterior; medíantealteração contratua1 assinada por todos 
os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá por bjeto Construção de ediflcios 
resideneiais e comerciais de qualque . espécie reformas. manutenções correntes em edifícios 
portais e demais ediâcações, serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, obras de 
urbanização. construção e instalações esportivas e recreativas. 

CLÁUSVLAQUARTA: A sociedade iniciará suas atividades em 16 de Junho de 2017 e seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QyINTA: O capital social será de RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
divididos em 150.000: (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
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CktWS\lLA U;X:I, : A respQn$abil~de de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas 
. todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 

1.0524a Le; 10.40": r.., 2. 

ÇLÁUSYLA ªi'-~,- .~; As quotas sã i.o.di,:,."í 'I.,.i~ e nlo .fwderão ser cedidas ou transferidas 
8 terceiros sem :> COL&!l timento do outro ~;:,i , u q em fica aseegurado, em igualdade de 
condições e preçi, o ·i eito de prefere •. .,i;.. '- l.(..;-,p qu:sis-~o se postas à venda, formtdizando, 
se realizada a ce sã delas, a alteraçã con tu··! P 'itinente. 

Parágrafo Ónice,.: \ -;' cía que pretenda ceder 0 transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notificar por escrito t. ortra sócia, discriminando ;: ç,:.::!!1:;daje de quotas postas ã venda. o preço, 
forma e prazo de pag~,l:cnto, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência. o 
que deverá fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo 
maior a critério ('O sec.o alíenante. D scorri 40 esse prezo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUS'J.lLA QIT A Y A: Pelos serviços que prestar à sociedade receberá as socias 
administradoras. a t{·,'.:l1 de "pró-Iabore", qu tia mensal fixada em comum acordo, que será 
levada a conta de despesas gerais. 

CLÁUSYLA NONA: Ficam investidas na função de administradoras da sociedade as sôcias 
Margrit Rerpi~b Haeb.mann e Sebeila Hacbmann Femira. com os poderes e atribuições 
de gerirem e administrarem os negócios da sociedade representa-Ia ativa e passivamente. 
judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral, bem como praticar todo os demais atos necessários à consecução 
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CONSnT" $OCí .. 
POSITIVO CO "TRUTQRA LTJ)A 

405 objetivos 
empresarial 15\' 

'~a aos inter 

. 
• lQO \) US.} f... .L ••. 11. atividades estranhas ao interesse 

social ou as:mr, •• :_v. "';~'r0eS seja en •.•• ..,. ,.; 11 ~-.r... U:;>:'; quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar · ...• s unóveis da s de " e, S 1...1 au Oh.reÇaO da outra sóoia, 

=:;~~iIWI.I=-=-:,,:,:="'..:a~: As administradoras declaram sob as penas da lei, de que nfto estio 
" a _dmir.. -l- .• , *,0. le, especial, ou -em virtude de 

....• p.>r se (";11 • - • __ • _.; ., ,,& dela. a pena q\.le vede ainda que 
,~;." a eargc I" L •• Vimentar; de prevaricação ou 
_..:ul o, ~ ~.,.. •• ' ~_ •. , ~n ....• r.) ul , contra o sistema financeiro 

.••.• s defesa da couc,» rêlt.:i~ c utr as relações de consumo, fé pública 

temporariarner . 
suborno, cor ::'w.:>.> 

nacional, contr ...• o 
ou a propriedade. 

~ 1'":". (: ada exercício social, coincidente com 
o ano civil, as:: rr' . "'., _.' . de sua administração, procedendo 
à elaboraçã ~i -:0, do 1::~.' - úmais demonstrações contábeis 
requeridas pela <![ e- o. societári , elal oraca e~ .:'nfC''1l1idade com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, _;J .. ticipando todos o. sóci is UOS luc os ou perdas apurados, na mesma 
proporção das quotas de capital que possui na sociedade. 

Parágt fo (Jni ~t • ,,\ " ;iedade pode-~: k' . 11 ar <11' çu OU ba' ancetes patrimoniais em períodos 
inferiores há um é' > e o. lucro 'li- ~ra'~ .es.,-': d .c. etrações intermediárias. poderá ser 
distribuído meu- ' ., ... li. sócias r 'Í •• 'r . .' A!l' ec' JLÇci.Q de Lucros, proporcionalmente às 
quotas de capital ti ada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art, 1.059 da Lei nO 10.40612002. 

CLÁJJS\)LA DÉCI,MA SEGUNDA: Falecendo. ou interditado q~uer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiro- sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes eu das sôcias remanescentes, o. valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situaçã patrimonisl da sociedade, na data da resolução, verifícada em balanço 
especialmente levantado. 
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ÇONSTITUIÇÃQ I)A SOCIEOAI)~ EMPRF;SÁRIA LlMITAJ)A 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA 

g,,6Jl§JlJtô ·1liaM4 JllWIIBA~ As sécias resolvem dispensar a realizaçio de reuniões 
em qualquer das situações previstas na legislaçio civil, conforme dispõem o artigo nO 70 da Lei 
Complementar n" 123 de 14 de de~mbro,de 2006. 

çLÁVSJl~A ~A QUâAT A! Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato, COm expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja Q~ venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente contrato, em 
'{ia única, obrigando-se fielmente 991 si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-to em todos 
os seus termos, 

Quatro Pontes - Paraná, 12 de Junho de 2Q 17. 

Scheila Hachmann Ferreira 
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PRIME~ ALTER,AÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

MARGRIT HERPICH HACHMANN, brasileira, casada, sob o regime 
Comunhão universal de bens, nascida em 28/06/1963, comerciante, residente na Avenida 
Presidente Epitácio, n° 391, centro, Município de Quatro Pontes. Estado do Paraná, CEP 
85940-000. portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nO 4.768.222-3 
SESPIPR, expedido em 30/0412014 e CPF n° 045.146.629-25, natural de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná e SCHElLA HACHMANN FERREIRA, 
brasileira., casada, sob o regime de Comunhão Universal de bens, nascida em 04/10/1981, 
comerciante, residente na Avenida Presidente Epitácic, o 391, centro, Município de 
Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940..000, porta ora da Cédula de Identidade 
Civil Registro Geral sob nO 7.573.l0B-é 8ESP/PR, expedido em 25/09.:"O~ r. e CPF n° 
037.080.389-24, natural de Marechal Cru ,,: \) Ron 1,)11, Estado do Paranã, únicas sócias 
componentes da sociedade empresária limitada que gúa sob o nOM\,;: em resarial de 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, COiU sede na Avenida Presidente Epitácio, 
nO 391, centro, Quatro Pontes, Estado do Paraná, L:EP 85940-000, com connato social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do í araná sob o n° 412085963~2, por despacho 
em sessão de 19/06/2017. inscrita no C PJ n° 27.9 5. i.6/0001-83, resolvem por este 
instrwnento particular de alteração oe conn ato, mcdificar seu contrato pri itivo de 
acordo com as cláusulas e condições seguuues: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o ramo oe anvidaoe da empresa que passa a ser: 
construção de edificios residenciais coa eiciai, de qualquer espécie, reformas, 
manutenções correntes em edifícios, porteis c ~em<L~ edíficações, serviç .> <li: pintura em 
edificios públicos ou privados, pintura J:" ~ siua'ízação er., pistas rod, ~ •• il> , obras de 
urbanização, construção e instalações e PO!'f"I:' < r~:..N';r,·:vas, serviço- limpeza em 
prédios e domicílios públicos o or'v dos f,; :, ad s paisagísti ~ ,rllitalação e 
manutenção elétrica, montagem de sistemas e eq .. npa nentos de ilumine-ã- e si alização 
em vias públicas, comércio varejista de brina-iedos e artigos recreativos artigos de caça, 
pesca e camping, material hidráulico, déul:,u, • .:: n _ 'S" _.;!r iill1 entas, '1 v, nadeira e 
artefatos, tintas e materiais para pintura, (,< , Mcú'_. pedra britada, r, (Jh~ e telhas, e 
material de construção em geral. Fab icaça de .ehLOS de cimer, IJ .Jr-xlutos de 
concreto, fibrocimento, gesso, fabncaçã de esquacr.e.s ;; metal, estruuu I etálicas, e 
demais artefatos de metal. e prestaçac Út; ~~, _ '.1 ,_'ú e apos, . . ' .... .radvo, 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem 1 

não colidirem com as disposições 0.0 pre ' - 
j '''' .mais cláusi , ~ Vigentes que 

':ERT _. ~:.... .( 
PROTO~C ..) 4 J j 
1170:S3S2' 
~OSIJ':::'" 'I_'J' • 

"16268030, 
lCAçi'.O: 

• "I J 7 09: 45 - 
,1.(,17. C5D1 .• 

•. ..J ~;i!.. _ )0:-- •.•••...• 
SEI 4;T.·..R:~ ..•. .E.~ 

~_RI~~~Ai ~~,~~/lO_. 
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PRlMElR,A AJ...r":E çAo DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA· ME 

E por estarem assim, justos c contratados. lavram e assinam, em via única de igual 
teor e forma, cbngando-se fielmente per si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri- 
10 em todos os 5t;US termos. ' 

Quatro Pontes - Paraná, 28 de Agosto de 2017. 

M~/f$Jvm()M 
Mar Herpich Hachmann Se eila Hac ann Ferreíra 

f 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRA TUTAl 

POSITIVO CONSTRUTORA l TOA 
NIRE: 41208596392 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 
Folha 1 

1) MARGRIT HERPICH HACHMANN, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens. empresária. residente e domiciliada na 
Av. Presidente Epitácio, nO 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do 
Paraná, CEP: 85940-0.00. portadora do RG na 47682223 SESP-PR, e 
do CPF 045.146.629-25. 

2) SCHEILA HACHMANN FERREIRA, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada na 
Av. Presidente Epitácio, nO 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do 
Paraná, CEP: 85940-000, portadora do RG nO 75731086 SESP-PR, e 
do CPF 037.080.389-24. 

Únicas sócias da empresa POSITIVO CONSTRUTORA LTOA, 
sociedade empresária limitada, com sede na Av. Presidente Epitácio, 
n° 391, Centro, em Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP: 85940-000, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 
41208596392 em 19/06/2017 e inscrita no CNPJ nO 27.985.116/0001- 
83, resolvem assim, alterar e consolidar seu contrato social de acordo 
com a lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
6.404/76 de 15 de dezembro de 1976: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social no valor de R$ 150 . .000,00 (cento e cinquenta mil 
reais) dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, fica 
elevado para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) 
quotas de R$ 1,00 (um real) cada. sendo que o aumento de 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas de R$ 1,00 (um 
real) cada, está sendo integralizado pelas sóclas conforme a seguir: 

§1.0 • A sócia MARGRIT HERPICH HACHMANN, integraliza neste ato em moeda corrente 
nacional, aproveitando a conta lucros acumulados, a quantia de R$ 175.000,00 (cento e 
setenta e cinco mil reais) dividido em 175.000 (cento e setenta e cinco mil) quotas de R$ 
1,00 (Um real) cada. 

§2.0• A sócia SCHEILA HACHMANN FERRE IRA, inteqraüza neste ato em moeda corrente 
nacional, aproveitando a conta lucros acumulados, a quantia de R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais) dividido em 75.000 (setenta e cinco mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada. 

cLÁUSULA SEGUNDA: Conforme modificações havidas o capital social de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada, devidamente integralizadas em moeda corrente do país. fica 
distribufdo da seguinte forma: 
~-_ ... __ ... __ ....... _------- SOCIO 

QUOTAS % VALOR 
I MARGRIT HERPICH l:4.ACHMANN 280.000 70 R$ 280.000.00 
i SCHEILA HACHMANN FERREIRA 120.000 30 R$120.000,OO 
t Total 400.000 100 R$ 400.00(),OO 

cLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o porte da empresa para EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE, nos termos da lei Complementar n° 123. de 14/12/2006. il 

/ 
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SEGUNDA ALTERAOÃO OONTRATUTAL 
POSITIYO CONSTRUTORA LTDA 

NIRE: 41208S96392 
CNPJ: 27~985.11610001·83, 

Folha 2 
.cLÁUSULA QUARTA: A vi,sta díl modificaçâQ ora ajustada coosollda-se o presente contrato 
sQçi~1 com a seguinte redação: 

CONTRATO S0CIAL eONSOllDAOO 
POSIT·1VO CONSTRUTORA LTOA 

MIRE: 412Ô8,5l6.39:2 ..' 
CNPJ: 27.985A16{OO,01~ 

1) MARGRfT HERPICH HACHMANN., bra~il,i~;~ casada sob o r.e.Qime de 
eomunbão univlllfsal de bens, empre5ária1 residente, e dotniclliada na 
Av. Presídent-e EpltáciQ, n° 391, Cen'tr9.·EW Quatro Pontes,. SStado do 
Paraná, CEP: 85940-000, portadora dó RG nl) 47682223 SES,P~PR. e 
do CPF 045.146.629-25. 

2) SCHEILAHACH".,ANN FERREIRA, bUlSilelra. ,casada sob o regIme de 
comunhão uníversa.1 de bens): empfe$.áriaJ ~lgQote e &mi~Uiada na 
Av. Pr~jdente Epitácin, nO 391, CenttD, em Quatro p(i)ti~s, 1:::stílldQ QO 
Paraná, CEP: 85940.;.000, eortadera do' RS tiO 1573108'6: SESP~PR, ,e. 
do CPF 037.080.389-24 

Ú nicas sóclas da empresa POSITIVO C.ON.STRJJTORA L TOA. 
sociedade empresária limitada, com seda, na, Av,. Presidente Epitáci0, 
n° 391, Centro, em Ouatro Pontes, ,Est~G0 do P$ra.rn!. CEP; 85946.-000, 
registrw;ia na Junm Comer.cial do 6stado 'dó Paiáriá Sç;b o NJRE 
41208596.392 em 19/06/2.0 17 e, in~Grfta 'nQ' éN'PJ'~ 17:.:96:5:11610001- 
8-3. rEfsolve assím, consolidar seu éOiiti:áto social de a.cqrçlQ com a Lei 
10A06de 10 de janeiro de ~002 e sutls:idiariamétrte. pela: Lé! 6.404n6 
de 15 de dezembro de 1976: 

çtAUSULA PRlMEI'RA: A sociedade, constituída so~ a fo.rma d$ sociedqde empre_sárla 
limitada, gira sob o nome e,mpresf!rial de POSITIVO CONSTRUTORA. LTDA.: com sede à 
Av .. Presidente Epítáciot n° 391, Cé'ritro, em Quatro Pontes, ,Es~do do Paranà;, CEP: $$94.0 •. 
000.. 

cLÁUSULA SEGUNOA;, A ~oCigdade tem como objeto ·soàiâl: CC/)n~truç4º de ediff:CiQS~. . 
rt~8id&nciais ti ,cotnércia1s de qualquer espitoieJ refortna$~ manotJlnç;6e$ correntes em 
eqJfíclo:$, p.ort~js e dema'" e,diflcaç(ies, serviços de; ,pint':lril: ery1 _~~nfjciQ$ pl)lJlicQS ou ". . 
priVados, pintura p~ra sin~'lizaçijQ. em pistas rod:ôvlâdas} obra'. dá ur'banizêlçãQ. 
coostruç.P e instalações eS,portfva~ e recreativas, ;$$rvlços ".. IImpt~ ~m predlOS: e 
domicílios públicos ou privados, ~ividades pa1saSfMieàs", instalap<> e ",aJ)~nç~o 
elétrica, montagem de: slst&rhas e .eqütpamertto$ de U\lroina.ção, :e llna:ltuçi.O ê_m.vias 
públicas~ comércio v~r~jis~ d8 bt;nquedos e artigos tecreáfiVO~t ~i.c,J& d., ~ga; 
peS;C-$ a campltlg, matérlál hidráulico, 'elétrlc'O~ f.ctrTagert$,). mrrametltas~, YJdtos, 't'ftadeita 
e artefa.to5J tinias e malerla~ para pintura, cal, arela, pedra b(itacfa~ tljQlQS f!: 'telhas, é 
mawtial de con$trução em gerat Fabripaçáo de artefatQ$ de clmentê:J~. produt<t6 de 
co.nçreto, fibrQ,cimento, fabrioaQão de esquadrias de m.falr :e$try.w.r~$ m'~tá1iç"$, e 
demais artefatos de metal, e prestação de servt~os dê uttHérto e apolo 
administrativo. . 

f 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUTAL 

POSITIVO CONSTRUTORA L TOA 
NIRE:41208596392 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 
Folha 3 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 19/06/2017 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido 
em 400.000 (quatrocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, 
devidamente integralizadas em moeda corrente do país, fica distribuído da seguinte forma: 

SÓCIO QUOTAS % VALOR 
MARGRIT HERPICH HACHMANN 280.000 70 R$ 280.000,00 
SCHEILA HACHMANN FERREIRA 120.000 30 R$ 120.000,00 
Total 

-- t--- 
400.000 100 R$ 400.000 00 

cLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

cLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis em relação à sociedade, e não poderão ser 
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos sócios, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade caberá as sócias MARGRIT HERPICH 
HACHMANN e SCHEILA HACHMANN FERREIRA, a quem compete praticar todos os atos 
pertinentes à gestão da sociedade, com os poderes e atribuições de representá-Ia ativa e 
passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, 
entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e 
encerrar contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 

§1.0 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações em favor de terceiros. 

§2.0• Faculta-se a administradora, atuando isoladamente. constituir. em nome da sociedade. 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados. 

.J 

cLÁUSULA OITAVA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

cLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis 
requeridas pela legislação socletária, "elaboradas em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apuradas, 
facultado a distribôiçâo em proporções distintas às quotas de capital que possuem na 
sociedade. 

Parágrafo Único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações lntermectásas, 
poderá ser distribuído aos sócios a título de antecipação, facultado a distribuição 
desproporcional às suas quotas de capital. Nesse caso será observada a reposição dos 

I 
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Folha 4 
lucros quando a distribuição afetar o capital social, nos termos do artigo 1.059 da Lei 
n.01O.406/2002. 

cLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do objetivo social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão adrninistraoortes) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditando os sócios, a sociedade 
continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pelo sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As Administradoras declaram, sob as penas da lei, que 
não estão impedidas de exercer 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 falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou a propriedade. 

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As sócias declaram sob as penas da Lei, que a sociedade 
se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei 
Complementar nO 123, de 14/12/2006. 

CLÁUSULA DéCIMA QUINTA:. Fica eleito o foro da Comarca de Marechal Cândido 
Rondon, Estado do Paraná, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a 
qualquer outro por mais especial que seja. 

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo o quanto neste instrumento particular foi 
lavrado. obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando em via única. 

Quatro Pontes - PR, 29 de agosto de 2022. 
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TERMO DE AUTENTICIDADE 

Eu, VALDIR ANTONIO MARSCHALL, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 019283, registrado em 22/05/1980, 
inscrito no CPF n° 36825107968, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original. 

CPF W do Registro 

019283 

Nome 

36825107968 VALDIR ANTONIO MARSCHALL 

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/08/2022 12:37 SOB N° 20225992477. 
PROTOCOLO: 225992477 DE 29/08/2022. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211439386. CNPJ DA SEDE: 27985116000183. 
NIRE: 41208596392. COM EFEITOS DO REGISTRO 2M: 29/08/2022. 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA Jt)HTA COM~IlCiJ.~ 

OOPAilANt< 

j 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO 
DATA DE ABERTURA 

27.985.116/0001-83 19/06/2017 
MATRIZ CADASTRAL 

NOME EMPRESARiAl 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA I 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
-** 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, 
portos e aeroportos 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, flbrocimento, gesso e materiais 
semelhantes . . 
25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 

I lOGRADOURO 
AV PRESIDENTE EPITACIO 

I NÚMERO 
391 

I~MENTO 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Em presária Lim itada 

I CEP 
85.940-000 

I BAIRROIDISTRITO 
CENTRO 

I MUNICiplO 
QUATRO PONTES 

~ 
~ I ENDEREÇO ElETRONICO I TELEFONE 

(45) 3279-1318 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

. ***** 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECiAl 
******** 

I SITUAÇÃO CADASTRAl 
ATIVA I 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAl 
19/06/2017 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAl 

about:blank 



16/11/2022 16:07 about:blank 

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

Emitido no dia 16/11/2022 às 16:06:47 (data e hora de Brasnia). 

y 
-- ------------ 

about:blank 
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CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATMDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR(DICA 

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 
27.985.116/0001-83 19/06/2017 
MATRIZ CADASTRAL 

I NOME EMPRESARiAl 
~OSITIVO CONSTRUTORA LTDA 

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LL_DG_R_A_D_O_UR_O ~I l~_OM __ ~ __ M_EN_T_O _J _AV PRESIDENTE EPITACIO " 

I BAIRROIDISTRITO I I MUNIClplO 
'-,C_ENT RO ~ QUATROPONTES 

""TELEFONE 

0....... •••• (45) 3279-1318 

CEP 
85.940-000 

ENDEREÇO ELETRON ICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAl 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAl 
19/06/2017 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -- I ~ SITUAÇÃO ESPECiAl 

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

Emitido no dia 16/11/2022 às 16:06:47 (data e hora de Brasflia). Página: 2/2 
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.. ESTADO DO PARANÁ 

MUNIClplO DE QUATRO PONTES 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Data: 16/11/2022 19h04min 

r Número T Validade :-: 
L_ 392 31/12/202~ ~------~------~/ 

ALVARÁ DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO 
E/OU FUNCIONAMENTO 2022 

Concedido à --------------------------------------_ 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA- ME CNPJ: 27.985.116/0001-83 
/ 

Para estabelecer na -------------------------------------. 
Avenida PRESIDENTE EPITACIO, 391 - Bairro Centro - CEP: 85940000 

c: Nome fanta sía 
Não informado ] 

Atividades 
Construção de edifícios 

Obras de urbanização ruas, praças e calçadas 

) 
Econômico -----T- Início da atividade ---,--- Código de controle Aviso -----------------. 

789 20/06/2017 CWVMOL5HWN8PZIMO Válido somente com comprovante de pagamento 

Fundamentação legal--------------------------------------.. 
LEI N° 62/1993 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 

Quatro PontesIêR), 16 de Novembro de 2022 

Rua Gaspar Martins, 560 • Centro 
Quatro Pontes (PR) - CEP: 85940000 - Fone:45327981oo 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DivIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: POSITIVO CONSTRUTORA L TDA 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 / 

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 passivo 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 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 15:02:13 do dia 27/10/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/04/2023/" 
Código de controle da certidão: 6FE6.127B.E80B.629C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

J 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 028536625-97 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.985.116/0001-83 
Nome: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA 

" 
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 16/03/2023 - Fornecimento Gratuito 
/ 

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

y 
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Data: 16/11/2022 16h20min 

.Ó: ESTADO DO PARANÁ 
MUNiCíPIO DE QUATRO PONTES 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

C Número =v Validade ;3) 
1134 15/01/2023 

r 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 
/ 

o Nome 1 Razão Social ---. 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CNPJ: 27985116000183 

Aviso __._ 

Sem débitos pendentes até a presente data. 

[ Comprovação Junto à ....._._ Finalidade 

1 
Mensagem ~ 

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição 
abaixo caracterizada. 

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, 
mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. 

Inscrição -------------- __._ 

Contribuinte: POSITIVO CONSTRUTORA L TDA - ME 
Endereço: Rua AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO, 391 - Bairro Centro - CEP 85.940-000 

G Código de Controle 
CW5BOSZ5AHQHJ6H 1 

j 
1 

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado. 
http://www.quatropontes.pr.gov.br 

Rua Gaspar Martins, 560 - Centro 
Quatro Pontes (PR)· CEP: 85940000 - Fone:4532798100 

Quatro Pontes (PR), 16 de Novembro de 2022 
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16/11/2022 16:23 Consulta Regularidade do E"llregador 

Voltar 11 Imprimir 

,CAIXA 
CAI.XA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS- CRF 

Inscrição: 27.985.116/0001-83 
Razão Social: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA ME / 
Endereço: AV PRESIDENTE EPITACIO 391 / CENTRO / QUATRO PONTES / PR / 

85940-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de rrato de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acirre 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:01/11/2022 a 30/11/2022 
l 

Certificação Número: 2022110102260809092295 

Informação obtida em 16/11/2022 16:23:40 

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

f 

https:/Iconsulta-crf.caixa.go\lbr/consultacrf/pages/consultaE"llreg ador .jsf 1/1 
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PODER JUDICIÁRIO 
,TU S T I Çl, DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 
Certidão nO: 40291750/2022 
Expedição: 16/11/2022, às 16:27:38 
Validade: 15/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

/ de sua expedição. 

Certifica-se que POSITIVO CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.985.116/0001-83, NÃO CONSTA como 
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
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.b r) 
Certidão emitida 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 condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Concil-iação prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 

Dúvidas é sugestÕE::s: cnclt@tst.jus.br 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Registr 
Negativ 

e Pessoa lurídica e 
Débitos 

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a 
empresa encontra-se regularmente reqistrada nos termos da Lei Federal nO 5.194, de 24 
de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, 
circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s). 
----------_._-_._--- -- --------------- 

Validade: 31/03/2023 
----_._------------_/ 

Certidão nO: 146957/2022 

Razão Social: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27985116000183 
Num. Registro: 63727 Registrada desde: 23/06/2017 
Capital Social: R$ 150.000,00 
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITÁCIO, 391 CENTRO 
Município/Estado: QUATRO PONTES-PR CEP: 85940000 
Objetivo Social: 
Construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, 
manutenções correntes em edificios, portais e demais edificações, serviços de pintura em 
edificios públicos ou privados, pintura para sinalização em pistas rodoviárias, obras de 
urbanização, construção e instalações esportivas e recreativas, serviços de limpeza em 
prédios e domicílios públicos ou privados, atividades paisagísticas, instalação e 
manutenção elétrica, montagem de sistemas e equ.parnentos de iluminação, e sinalização 
em vias públicas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos de caça, 
pesca e camping, material hidráulico, elétrico, ferragens, ferramentas, vidros, madeira e 
artefatos, tintas e materiais para pintura, cal, areia, pedra britaria tijolos e telhas, e 
material de construção em geral. Fabrlceção de artefatos de cimento, produtos de 
concreto, fibrocimento, gesso, fabricação de esquadrias de metal, estruturas metálicas, e 
demais artefatos de metal, e prestação de serviços de escritório e apoio administrativo. 
Restrição de Atividade: Atividades circunscritas às atribuições da responsável técnica. 

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercicio de 2022. 
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a 
presente data. 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MJ\TRIZ. - CNPl: 27985116000183 
1 - Nome Civil: JOSIANE RADOLL CARDOSO 
Carteira: PR-145626/D Data de Expedição: 07/04/2015 
Desde: 23/06/2017 Carga Horária: 1: HjS 
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Lei Federal N.o 5.194/1966 - Art. 7° 
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7° da Lei Federal 
N.o 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.O 23.569/1933 e 
do art. 7° da Resolução do Confea N.O 7:'.R!~.973. 
Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Resolução do Confea N.o 218/1973 - Art. 7° do CONFEA 

Título: ENGENHEIRA CIVIL Situação: Regular 
Dec reto Federal N. o 23.569/1933 - Art. 280 

https:/Icreav.eb.crea-pr.org.br/consultas/certidaojuridica.asp?EMPRESA=677"122&fINALIDADE=4&SESSAO=84dc66a8b75b444994c593Oaf3e8e86d&C... 1/2 
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Para fins de: LICITAÇÕES 
CREA 

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste 
documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos. 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA- PR 
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.> 332219/2022, ressaltando a 
impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de 
seu( s) responsável( eis) téc nico(s). 

Emitida via Internet em 10/11/2022 15:08:12 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o 
autor à respectiva ação penal. 

https:/lcreav.eb.crea-pr .org .br/consul tas/certidaoj uridica.asp?EM PR ESA=677722&F INALlDAD E=4&SESSAO=84dc66a8b75b444994c593Oaf3e8e86d&C. .. 2/2 



POSITIVO 
CONSTRUTORA 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.98:.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 13/2022 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola 
Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02- 03-04, 
Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes -PR. 

Conforme o disposto no Edital acima mencionado e de acordo com a 
Resolução n.? 218de 29/06/1973 e n." 1.025, de 30/1012009, do CONFEA - 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e/ou Resolução n" 91, de 
9/10/2014, do CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, 
declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a 
referida licitação, é: 

Especialidade CREA n." 
CAUn° 

Datado 
registro 

Assinatura do Responsável técnico n Nome 

145626/D 07/04/2015 ~osiane Radoll Engenheira Civil 
Cardoso 

I rIJ JI 
v 

MERCEDES, 17 de novembro de 2022 

! 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNPJ: 27.985.116/0001-83. 

Schelrtn-lr#nr"flmann F erreira 
RG: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24 



POSITIVO 
caNSTRUTORA 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES 

À Comissão de Licitação do Município (~e Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 13/2022 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola 
Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02- 03-04, 
Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes - PR. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N." 
13/2022, instaurado por este Município, que se nossa empresa for declarada 
adjudicatária do objeto: 

a) Manteremos durante a execução dos serviços, na qualidade de 
corresponsável nagerência dos mesmos, a Engenheira Civil, Senhora 
JOSIANE RADOLL CARDOSO, inscrito junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CRRA, sob n? 1456261D; 

b) Disporemos de pessoal técnico necessário para a execução do objeto 
contratual; 

c) Disporemos de equipamentos necessários à execução do objeto do contrato. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

MERCE ES, 17 de novembrode 2022 

Scheila 
RG: 7.573.108-6 

c mann 1f erre ira 
CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNPJ: 27.985.116/0001-83. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, empresa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ na 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida 
Presidente Epitácio, n0391 - centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: JOSIANE RADOLL CARDOSO, brasileira, engenheira civil, 
casada, residente e domiciliada na Rua Maria Draguetti Groff, na 395, Loteamento 
Schug, Município de Mercedes, Estado do Paraná. 

As partem acima identifica das têm, entre si, justo e acertado o Presente Contrato de 
Prestação de Serviços Téc. Profissionais na Modalidade Civil, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas 
no presente. 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula r. É OBJETO do presente contrato o Serviço Tec. Profissional na 
Modalidade Civil, englobando a presente atividade os trabalhos relacionados à 
construção civil em geral. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cláusula r. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as 
informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes 
necessários à perfeita consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue. 

Cláusula 3a• O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições 
estabelecidas na cláusula 4a. 

DA REMUNERAÇÃO 

Cláusula 4a• O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ 3.748,00 (três mil 'o. 
setecentos e quarenta e oito reais), referente aos serviços efetivamente prestados, 
devendo ser pagp em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a 
prévia concordância de ambas as partes. 

Parágrafo único. O CONTRATADO deverá prestar serviço de 01 (uma) hora semana) 
pelo valor acima citado. ~ 

MUNiCíPIO DE MERCEDES " PR 
CertIfIco que a presente cópia 

confere com o documento origmai 

Mercedes-PR .! ~ / tA / ~-l -_. 
~ 

SERVICO oe REG1ST~O OE 
TfTULOS E DOCUMENTOS 

BRUNA FABIANNE BARROS CUNHA A •.••••• / 

j 



....•.. 

DA DURAÇÃO 

Cláusula 58, ° presente instrumento terá duração de 4 (quatro) anos podendo ser 
rescindido por qualquer uma das partes com 60 (sessenta) dias de antecedência. 

DO FORO 

Cláusula 6°, Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRA TO, as partes 
elegem o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná. 

Por estarem assim juntos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 
igual teor. 

MERCEDES - PR, 07 DE JUNHO DE 2021. 

SCHEILA HACHMANN FERREIRA 
Representante Legal, da Empresa 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CONTRATANTE 

Engenheira Civil 
CONTRATADA 

JOSI 

" 

MUNICíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-PRAi- /~/~ 
9?\ 

~

#~ô:õ, 
~ 

Q;- , 
~ 

. . ,~_f;HVICO DE RI: 
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viviANi NOTTE:.R. 
GPF: 0-=14 .':::f.3~, 419 -o> 

PROTOCOLO N° 0065160 
REGISTRADO N° 0044251 

;. 

Registro de Titulos e Documentos 
Rua Dom João VI, 821- Sala 03 Ed.veneza 

Marechal Cândido Rondon-PR 
Fone: (45) 99949-9:l79 

Selo n° 1512MwsDzLwkmfZL9zhon9ics 
Consulte em 
https:llselo.funarpen.com.br/consulta 

MUNiCíPIO DE MERCEDES ~ PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-PRÂ\ 1.1!._j~ 
c-:b 

\ 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS 
MUNIClplO E COMARCA DE MARECHAL CANDIDO RONDON - ESTADO DO PARANA 

Rua Dom João VI, nO 821, Sala 03, Ed. Veneza - Centro - CEP 85.960-000 - fone: (45) 2031-1225/ (45) 
99949-9279 

Bel. Bruna Fabianne Barros Cunha· Oficlala Registradora 
CPF: 037.404.754-55 

Jaquellne Reisner - Registradora Substituta 

RECIBO - R$ 265,00 

RECEBI de Positivo Construtora Ltda -ME, à importância supra de R$ 265,00 
provenientes de Serviços prestados por este Cartório, incluldas despesa com Cartório 

Distribuidor, FUNREJUS, FUNARPEN, ISS e FADEP. 

Por ser expressão da verdade, firmo o presente. 
Marechal Cândido Rondon, 

08 de setembro de 2021 

gt). 
DAIANE REISNER SCHAFER 
ESCREVENTE JURAMENTADA 

Igo DE REGISTRO De 
T ~'d~F~~ftE~R~~~t'JHAos 

R~ 
JAQUEUNE REISNER 

M Eacnwente Jutwmenteda 
arechal Cândido Rondcm - Parf'ná 

MUNIC.í.PIO DE MERCEDES ~ PR 
Certifico que a presente cópia 

confere corn o docurnento original 

Meicedes-PR 1~/JL/~_~ 
CC\- 

! 



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica lei Fed 6496/77 
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra 1IIIIIIIml 

ART N° 20172628905 
Desempenho de 
Cargo/Função Técnica 
ART Principal 

O valor de R$ 81,53 referente a esta ART foi pago em 21/06/2017 com a guia nO 100020172628905 
Profissional Contratado: JOSIANE RADOLL (CPF:076.131.759-79) N° Carteira: PR-145626/D - N° Visto Crea: - 
Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL. 
Empresa contratada: N° Registro: 
Contratante: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME CPF/CNPJ: 27.985.116/0001-83 
Endereço:AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO 391 CENTRO 
CEP: 85940000 QUATRO PONTES PR Fone: 3279-1318 
local da Obra/Serviço: AVENIDA JOÃO XXIII 338 Quadra: lote: 
CENTRO - MERCEDES PR CEP: 85998000 
Tipo de Contrato 6 OUTROS Carga Horária 1 H/S 
Ativ. Técnica 7 DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA 
Área de Comp. 1100SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 
Tipo Obra/Serv 022 DESEMPENHO CARGO/FUNÇÃO 
Serviços 050 EXECUÇÃO 
contratados 

Data Inicio 21/06/2017 
Data Conclusão 

Vir Taxa R$ 81,53 o 
Base de cálculo: TABELA TAXA MINIMA 
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc 
DECLARO ACEITAR O ENCARGO DE RESPONDER TECNICAMENTE PELA EMPRESA CONTRATANTE A PARTIR Insp.: 4340 

DESTA DATA.® . CreaWeb 1.08 

Assinatura do Contratante 

Central de Informações do CREA-PR 0800 041 0067 
A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br 
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Contrato de Prestação de Serviços 

Identificação das Partes Contratantes 

CONTRATANTE: POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME, empresa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ Nº 27.985.116/0001-83, com sede na Avenida Presidente Epitácio, nº 391 - 
Centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná. 

CONTRATADO: JOSIANE RADOLL, brasileira, engenheira civil, residente e domiciliado na Av. João 
XXIII, 687 Centro, Município de Mercedes, Estado do Paraná, portadora da cédula de identidade 
civil registro geral n.º 7.809.975-5 SESP/PR e CPF n.º 076.131.759-79. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação 
de Serviços Téc. Profissionais na Modalidade Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e 
pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente, 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula l!!, É OBJETO do presente contrato o serviço de Serviço Téc. Profissional na Modalidade 
Civil, englobando a presente atividade os trabalhos relacionados à construção civil em geral. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Cláusula 2!!. O CONTRATANTE deverá fornecer ao CONTRATADO todas as informações 
necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes necessários à perfeita 
consecução do mesmo, e a forma de como ele deve ser entregue. 

Cláusula 3!!, O CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas 
na cláusula 4!!. 

DA REMUNERAÇÃO 

Cláusula 4!!. O presente serviço será remunerado pela quantia de R$ 3.748,00 (três mil 
setecentos e quarenta e oito reais ), referente aos serviços efetivamente prestados, devendo 
ser pago em dinheiro ou cheque, ou outra forma de pagamento em que ocorra a prévia 
concordância de ambas as partes. 

Parágrafo único. O CONTRATANTE dever.~ prestar serviço de 4 (quatro) horas mensais pelo valor 
acima citado. 

DA DURAÇÃO. 

Cláusula 6!!. O presente instrumento terá a duração de 4 (quatro) anos podendo ser rescindido 
por qualquer uma das partes com 60 (sessenta) dias de antecedência. '1,. 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

confere com o documento original 

Mercedes-PR.1 ~ /1.L/4 
Ck 

SERViÇO DE REGISTRO DE 
TfTULOS e DOCUMENTOS 

BRUNA FABtANNE BARROS CUNHA . 
Registrado •.• 

DO fORO 

;f 



"T . 

Cláusula 7ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o 
foro da comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Parané: 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual 
teor. 

Mercedes - PR, 21 de Junho de 2017. 

SCHEILA HACHMANN FERREIRA 

J IANE ADO L 

Consulte o eete em http://www.fun.rpen.com.brJ 

RCEOES .. pR 
MU"uci~'O OE M~esente cópia . 

Certifico que ~~cumento OrlgloCl1 
confere com o A"\ 1f.1)~ 

Mercedes-PR _,_- 
SERViÇO DED~~(E}~~~<.fg: 

. T'TU~~~BI~Ne BARROS CUNHA 
\ BRU Registradora 
j JAQUELlNE REISNER 1 Escrevente Juramentada á 
l!:1(:1_r:-.0~~i_ç~~o~R~o:!.!n~d~('I.:.:n_-...:p...;a_r_a ..•. n_ •.• 

i 
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Registro de Títulos e Documentos 
Rua Dom João VI, 821- Sala 03 Ed.veneza 

Marechal Cândido Rondon-PR 
Fone: (45) 99949-9279 

Selo n° jmyVn.mp6Fm.lvaYZ, Controle: 8VHjf.r5FCe 
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br 

PROTOCOLO N° 0062244 
REGISTRADO N° 0042264 

LIVRO 8-319 - FOLHA 052/053 

Oa=~~o_.__ 
Daiane Reisner Sch ter' ' 
escrevente Jurame ada 

MUNiCíPIO DE MERCEDES - PR 
Certifico que a presente cópia 

contere com o documento original 

Mercedes-PR~t1.L/c2 i 
d:\ 

--- ---------------- 



REPÚBLICA FEDERAT~VA DO BRASIL 

COMARCA DE MARECHAL CÂN['!;:"O S'C"T\fY,~ . ~STf~D _ DO PARANÁ 
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR, PARTIDOR, CuN I ADúl-<, L)E::PO~n ÁRIU PlJtSLlCO E:: AVALIADOR JUDICIAL 

FÓRUM ARTHUR yl?:I·~~:...=.110 GOMES FILHO 

Cristiane We6er 
qeoráan Femando Putz~ de Oliueira 
qraciefe :Martins Leuscli 
Sanára :Mar a Signore 
ESC. JURAMENTADOS 

CERTIDÃ , ~ I E G A T I V A) 

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e o 
sistema informatizado de distribuição CiVEL (Civel) sob minha guarda, existente neste 
cartório, verifiquei não constar nenhuma AÇ ÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO 
mDICIAL ou CONCORDATA, contra 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - inscrito n CN J sob n." 27.985.116/0001-83, 
com sede na Av. Presidente Epitácio, n." 391, Centro, no Município de Quatro Pontes, nesta 
Comarca. 

CERTIFICO que, procedi às busc-s a partir da data do sinistro do Fórum 
local em 31-01-87, inclusive em processos sal os é, rcdistribuícos. 

O REFERIDO É VERDAly:C; E DOU FÉ. 
Marechal Cândido Rondou, 29 de agosto de 2022. 

fl:;(/i'l::)n~'de'" ~1âreénlii·ç:~i.;-,d!~1;~\lt~j .d: " 
I ES~d.i~l t:b ?~t<li,"Ia , 
:;Ah'ORIO PlsmISU!DCR OO~:lrJ'.;OR o.~q;tm'0·1 

tH:.posrrAAIO ?ÚSUCO s AVAlIADuR Y ·Diei' ••... i 

MARIA 
TEREZINHA 

, Assinado de forma 
., ;: digital por MARIA 
-: TEREZINHA 

c r:::QU' I EL DE ... SEQUINEL DE 
•• .' L .{ \!l ~AMARGO:05399393 
C N,ARGO:OSJü0011l ... o,. 

i)/.i393Q00171 . Dados: 2022.08.29 
17:29:51 -031001 

•• NF'J (,r, ~9S..::_>::':};f:~>.i i ' .' ~ 
1/.ür/8 1ero;,diir::: i~ '..I1t"wl~.; G0'(I".'( : c C') t(\ . 

G{,t,~1 • I 
.~.......... _,., r ~~ ••• ~ 

Rua Paraíba, 541 - Centro - Edifício do Fórum - Mal. Cândido Rondon - PR 
CEP 85.960-000 ,:=(.ne/Féll (45) 325~.··SíC9 

f 
MUNicíPIO DE MEHCEDES ' PFI 

Cenifico que a presente COpl3 
confere com o documento OrlÇjln81 

Mercedes-PR H_li~_JJ. ~. 
~--_. __ ._-_. 
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'0/11f2(l22 15:15 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 
E AGRONOMIA DO PARANÁ 

Certidão de Regist 
Negativ 

de Pessoa Física e 
e Débitos 

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que 
ora) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal 
nO 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita 
à(s) atribuição(ões) constantes de seu reqistro. 

Cert~ão nO: 146970/2022 Validade: 31/03/2023/ 

Nome Civil: JOSIANE RADOLL CARDOSO 
Carteira - CREA- PR NO : PR-145626/D 
Registro Nacional: 1714246779 
Registrado(a) desde: 07/04/2015 
Filiação : GUINTHER RADOLL 

CLARICE RADOLL 
Data de Nascimento: 28/12/1990 
Documento de Identidade: 78099755 Orgão Emissor: SESP/PR UF . PR 
Naturalidade: BARREIRAS/BA . CPF: 07613175979 

Título: ENGENHEIRA CIVIL 
FACULDADE ASSIS GURGACZ 
Data da Colação de Grau: 21/02/2015 Diplomação : 21/02/2015 
Situação: Regular 
Atribuições profissiona is: 

Lei_Federal N.O 5.194/1966 - Art. 70 de 24/12/1966 
Observaçoes: Possui competA• fisst 
N.o 5.194/1966 nos campos ~:c~~:a~ã~s~~na~pa;~ ~s atividades do art. 7° da Lei Federal 
do art. 7° da ':esolução do Confea N.O 218/1a973 o Decreto Federal N.O 23.569/1933 e 

Resoluçao do Confea N.o 218/1973 - Art 70 
Decreto Federal N.O 23 569/1933 A . de 29/06/1973 do CONFEA. 

. - rt. 28° de 11/12/1933 

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnicc: ----------------- 

~~~~; ;7~~;~~~~0~~~STRUTORA LTDA - M5 • 
Desde: 23/06/2017 Carga H '. 

orana: 1 Horas Unidade: HORA/SEMANA 

61440 - METALURGICA JK LTDA 
CNPJ: 00323028000160 
Desde: 17/11/2021 Cal" •. 

ga Horana: 6 Horas Unidade: HORA/SEMANA 

E~contra-se quite com a anuida . 
Nao possui débito(s) referente d: relatIva ao exercício de 2022. 

processo(s) de fiscaliza ~ çao e/ou dívida ativa até a 



10/11/2022 15:15 CREA 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na pagina do CREA- PR 
(http://www.crea-pr.org.br). através do protocolo n.o 332240/2022. 

Emitida via Internet em 10/11/2022 15: 13:26 

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o 
autor à respectiva ação penal. 

https:llcre~b.crea-pr.org.br/consultas/Certidao.asp?SESSAO=ssCertEmpresa&CODREGTO=64469O&rtqtcertidao=1&FINALlDADE=1&NUMPROT=... 2/2 



CREA-PRI' ~::! !~rvo 
Atestado 

Conselho R.,.... de Engenharia. Agronomia do ~ 1643/2020 

CertIdIo de Acerw TéaIIco - CAT 
~ nO 1.025, de 30 de outubro de lOO9 

Atividade concluída 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confes, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOll referente à(s) 
Anotação(õe8) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): . 

RNP: 1714241779 Profissional: JOSIANE RADOlL 
Registro: PR-1456HID 
Titulo profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

NÚ~~ ~-ARi-172õ19iõ4e_-"'~-d8'ART~"BAIXÃ-PORCõNcLUSÃoõEOBiWsERViçõ-'- -._ . 
Tipo de ART: ART de Obra ou ServIc;o Registrada em: 30l08I2019 Baixada em: 17/0312020 Forma de registro: Inicial 
ParticipeçAo téCnIca: Individual 
Empresa contratada: POSmYO CONSTRUTORA L TOA - ME 

Contratante:'1IIUNIC1PtO DE QUATRO PONTE$-PR C~PJ: 95.719.38110001-70 

Rua: RUA GASP.AR MARTINS N°: 560 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000 
Contrato: CONTRATO·N· 08412019 celebrado em 1510712019 
Valor do contrato: R$140.025.81 Tipo de contratante: Pessoa Julidlca (Direito PúbIIco)brasileira.;..,. :.,-~. 

Ação Institucional: 
Endereço da olnlserviço: LINHA RURAL ÁGUA VERDE NO: SIN 

Bairro: ZONA RURAL 
Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000 

Data de inicio: 29/0712019 ConduSao efetiva: 25/10/2019 Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Outro 
Proprietério: MUNICIPIO DE QUATRO PONTES-PR 
Atividade TécniCa: 1- Execuçlo Execução de obra de edificaçao em materiais mistos, 500 11.12 

obaervaç6ea:' . r 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GALPÃO PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO E FECHAMENTO EM 
ALVENARIA E ACABAMENTOS' 

CNPJ: '95.719.381/0001-70 

CERTIFICAMOS, finalmente, que'se encontra vinculado à presente Certidão de ActIINO ncnico - CAT o 
atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracldede e exatidão das infonnaÇÕ8s nele constantes. . 

CertkIIo de Acervo T4k:n1Co n° 1&4312820 
19/031202011:29 

A CA T à qual o atestado está vinculado é o documento que 
comprova o registre do atestado no CI'88. 

A CAT à quál o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técnIoo-profIssional da pessoa jurfdica somente 
se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu qua4rP té!lnico !XII' meio de •. ~leciaraçio 
entregue no momento da habilitaQlo ou da entrega das 
propostas. 

A CAT é válida e1n todo território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso. de modificaçAo dos 
dados técnlco$·quaIitativos ou quantitativos nela contidos 
em razão de substltuiçAo ou an~ de ART. 

A autencidade e a validade desta certldAo deve ser 
confirmada no site do Cree-PR, no endereço 
https:/Iwww.crea-pr.org.br. Informando o número do 
protocolo: 8337012020. 

A falslflcaçAo deste documento constitui crime previsto no 
CódIgo Penal Braaileiro, sujeitando o autor à respectiva 
açAo penal. ~. 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ParaM 
0800 041 00S7 ..•..... _ ..• ---_ ... _ 



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no sjte dó I I 'Wl~"'"~ cau-PR 
Crea-PR hllps:/lwww.crea-pr.org.br/Consultas Públicas, informando o número CAT nO 1643/2020 de 19/03/2020, página 2 de 8 :~. l' --*- 

do Drotocolo: 83370/2020. .~. ~ .~--- 

~ 

1 ' B • .a O 

.( .~. o" !l ~.' 
. a! 11 ,. J 
;1:t~iJ I ,. :~ .s .. <j:" i ~'. 

... ~ 8 I. .. ~ .. , - & 

I ".-. ctl .. ~lfJl~ í J ~ ~I.·. . I~ ;_11 ._, = ~.,., •• • $;01 !! . * _." 
o 
~. '.' _. - . 
0.. 'I~ """. .J.; O' ~ '., S ".... ' .00. A' t'!), ~ "~ "'C; .. o . "li!!! A·.... ..' I ~ .C'f"i f,!!' ~ .I 

. fit . 'I & t) : . 8 . s 'tJ ;:.. .. ~ :! 

, . ; o I J .. '. ~ '!. ~ r~.B~.··.I·~·· i ~~ellii~! ,~. 
. ~ .. ~g J ~ f~~I~~I! _. 
: :J!.!~ . ~·1~~!:!'~: . 
l-li; !J. rs ·.:iJ~~r-.'::i ~ ~ . ~] ~ ~io~~50'5 ! fi 

'"' <'. a~ ~ ~8~»~~o.. ~ ~. 

B ...t 
. ~ .•.. 

I 
I 
J 
f 
.- 

e I 
~ t 
~ j~ 
i. ll~ ~ 0= = ~ ~ 

.'U ~ 

l~jl.' ;<I \ 

~ .. , .,'. 
111- 
.• ,I 
!jl·· .• 1 

I·~ J I-J . 
11J 
lU 
I i . i tIl t 

-e 8 a~ ~ 



'ÇT . 

;fIluntripío bt @·Ulltro· Jantes 
Q1!stabo lIo ,tlataná 

,.. 
2.1.2 as· 

2.1.3 m 

2.1.4 Irf 79,28 

2.l.5 kg 43,00 

2,<40 

2l.8 

2.1.9 ta 

2.110 kg 14,35 o > -l 

" 2.1.11 ms 6.53 o 

rr 6,53 

q 

q 

rrt 

mA 

rrt 

1 1 (\(I 



, , ""'f 'loo •• 

. ', "" .)1, .. . ) 

..,. . 

~.ta})ô bo tJarana 
VJiR.GA PP$.-J\f9LDADA PÃU~TAS COM'MAlS DE 1,.5 N DE Vltl AF_ OJnn16 rn 5,00 I 

. '. '.,.,' ': ~,.:." .-.',,' .,':., .. ~ . :~~~;:.~ .. , , 

nY 45,87 

o 
):o- 
-l 

nt' 3,61 :l o ~ cn ~ ar 86,,71 w 
N o 
IV o 
c. 

ms 33,67 (I) 
.~ a w 
N o 
IV 

m2 120,31 
.0 

~. 
:l 
li) ~ 

UDid. 2 
'c. 

(I) 

<Xl 

UIÚIi, 4 
._- 

I-- 
unido 

11~ 
lIDid. 3 8 
unid. 1 ~ 

-- uoid. 4 ..__ 
1Dli! 5 

CHAPISCO APLICADO so TETO. coM DESBMPBNADElRA DENtAtlA. ARGAMASSA 
1NDUS'l'ttM:ilhDA cOt.t~ MANUAL. AF ~f)N}f.)14 . 

TORNEIItA CROMADA 'DI! MJ!SA PARA LAVATOIlIO. PADRA().JiÕi.íiOl.AR; tli 'lI ou lÜ·"(ldiF 
1193) 

VASO SANITÁRIO SIP'ONAOO COM CA1X.~ ACOPLADA LOt1QA:âRANcA "~() " 
E INSTALAÇÃO. AF 1212Ol3 , ' 

f 



...,. . 

(lt!itabo bo ;tlaranit 

unid. 4 

'\1Oid 2 

uftid. 2 &'2 
~~ 

tmid. S 6f~ ",o. 
-o~ 

waid. S g: 
~~ 
.Cb 8 

UDid. 5 ã;s. 
~~ 
IDO. 
"ID 

wúd. 5 0." 
00 

g~ 
<::.<1> 
30. ~o 

unid. 7 a 

UIIid 2 
o 
~ 

ilftid, 1.5 ::l o 

1IiIid 4 

2.7.2 

2.7.3 

2.7.4 

2.1.5 

2.7.6 .JOfiLHO DE REDUCAO. PVC SOLDAVEL.90 GIlAUS, zs MM X 20 _ . .,...ru~ ..•.• 'UV.~ r,lLUA' 

PREDIAL . 

2.7.7 

21.10 

2.7.11 

2.7.B 

2.7.9 
. ADAP1'AQOJl. (,URro COM BOLSA'E R.OSCA "AIA ROOIStIO; PVC, . ',' . 

I n, tNST ALADO EM RAMAL 00' StJB,;RAMAL DE AGlJA - PORNECJHBNTO E 
AF _12l20R. < 

2.7.12 

2.7.13 

2.7.14 

2.7.15 

2.7.16 

2.7.20 

2.1.21 

DN 4OMM, INSTALADO EMPRUMADA DB 
t2IlO14 4 



..,. . 

~stabo 1)0 ~araná 
JOELHO DE RlIDUCAO, PVC SOLDA:v!L, 90 GRAUS, 32 MM X 2S MM. PARA AGUA f'1UA 
PREDIAL 

2.8.2 

2.8.7 

2.8.8 ~. 3 

2.8.9 

2.8.10 

2.8.11 ..w. 
2.8.12 :oaíd ~ 

2.8.13 



:Munití111o be <aUatfO· t):onttl 
qe.tabo bo l:)araná 

i 2.8.29 nJBOPVC. SERlE·~ DN lOOMM,PAIA!$OOroOUAGUAS PUMAlSPItEDIItL(NBR~) 

2.8.31 TUBOPVC. $RIR R. DNSOMM,. PARA SSOOTOOUAOUAS PLUVIAIS'PIU'J)IAL (MB1t56U) 

:UU3 
2.&.34 

2.3.35 

2.9.3 

2.9.9 

\Iú4. E 
::> o ..• 

micl. 42 ~ 
~ o 
N 

111. n,30 o 
o. 
CII 

111. 82,48 

2.9.6 

2.9.1 

2.9.8 

2.9.10 

2.9.11 

2.9.12 

2.9.13 

2.9.14 

2.9.15 

2.9.16 



:município bt ~uatr-o .toutnf' 
Qfstabo bo l;latllná 

DISJUNTOR TBRMOMAGNEnCO TRIPOLAR. PADRAO NEMA (AUEIlICANO) 60 A lOOA 2.fCV. 
, E lNSTALACAO UDid, 

u.id. 8 

uaid. 24 

lIDid. 2 

1aÍd. 2 

uaid. 39 

-- 3 

2.9.22 

2,9.23 

2.924 

2,9,2S 

2.9.26 

ENGENHE1RO C 

'_, ,- 

I 



...•.. 

CREA-PRI CertldãodéAcervo 
Técnico com 
Atestado 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 6862/2020 

Certidio de Acervo Técnico - CAT 
Resolução nO 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Atividade concluída 
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução na 1.025, de 30 de outubro de 2009, 
do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOSIANE RADOLL referente à(s) 
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): 

Profissional: JOSIANE RADOLL 
Registro: PR-145626/D 
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL 

RNP: 1714246n9 

Número da ART: 1720194380576 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRNSERVIÇO 
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2019 Baixada em: 14/09/2020 Fonna de registro: Inicial 
Participação técnica: Individual . 

Empresa contratada: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 

Contratante: MUNIClplO DE QUATRO PONTES CNPJ: 95.719.381/0001-70 

Rua: RUA GASPAR MARTINS N°: 560 

Complemento: Bairro: CENTRO 

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000 

Contrato: CONTRATO N° 063/2019 celebrado em 14/08/2019 

Valor do contrato: R$ 283.698,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira 

Ação Institucional: 

Endereço da obra/serviço: RUA SANTA MARIA N°: S/N 

Complemento: LOTE N"04 I QUADRA N"02 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL" 

Cidade: QUATRO PONTES UF: PR CEP: 85940-000 

Coordenadas Geográficas: 

Data de inicio: 09/09/2019 Conclusão efetiva: 10/07/2020 

Finalidade: Outro 

Proprietário: MUNIC[PIO DE QUATRO PONTES 

Atividade Técnica: 1- Execução Execução de obra de edificação de alvenaria, 422 M2 

Observações: 
TRATA-SE DE CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO/REFORMAS NA EDIFICAÇÃO DO BARRACÃO PARA 
RECICLAGENS 

CNPJ: 95.719.381/0001-70 

Observações da certidão: 
"O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as 
atribuições do profissional na área da Engenheira Civil." 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o 
atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade 
pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico na 6862/2020 

18/09/202010:57 
A CA T à qual o atestado está vinculado é o documento que 
comprova o registro do atestado no Crea, 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos 
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos 
em razão de substituição ou anulação de ART. 

A CA T à qual o atestado está vinculado constituirá prova da 
capacidade técni~profissional da pessoa jurídica somente 
se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser 
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração 
entregue no momento da habilitação ou da entrega das 
propostas. 

A autencidade e a validade desta certidão deve ser 
confinnada no site do Crea-PR, no endereço 
https:/twww.crea-pr.org.br. informando o número do 
protocolo: 258794/2020. 

A CA T é válida em todo território nacional. 
A falsificação deste documento constituhcrime previsto no 
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva 
ação penal. '\ 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
0800 0.41 0067 CREA-PR -_._ ..•.....••....... www.crea-pr.org.br 
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DADOS OOCONTllATO 

ART nO~ t 71..o194380S76 
Matricula CNO: 9tlOO2.o.S3S1nO 
Contrato nO: 11212019 
Celebrado: 1410812019 
Valor Original do Colltra19:, RS 2.3:691.82 
Valor 141 Adi . ·odemf.U ftsica: RS 31.1)8.1,43 
Valor Final do Contrato: RI 31 •. 18(),,2S 
Periado de reali18çio ~.mÇO$; 09109120l9.~ t0I07I2020. 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

R~vcl técêicD pela reatj~ 00$ ~ços: iosiane ~I~:;~,~ _\O ... 
PR tf,1'4·56261O. .' 

! 
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- POS TIVO 
CONSTRUTORA 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.9 - 116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 13/2022 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola 
Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02- 03-04, 
Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes -PR. 

A representante técnico da JOSIANE RADOLL CARDOSO, devidamente 
habilitado junto ao CREA/CAU,POSITIVO CONSTRUTORA, DECLARA que 
renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o 
utilizará para quaisquer questionamentos futuros queensejem avenças técnicas 
e/ou financeiras para com o Contratante. 

MERCEDES, 17 de novembro de 2022. 

Josiane Radoll Cardoso 
RG: 7.809.975-5 CPF: 076.131. 759-79 

Engenheira da Empresa 
CREA/CAU PR 145626/D 

RNP 1714246779 



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 
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1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa Positivo Construtora Ltda - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado como Sociedade 
Empresária Limitada, com sede na Avenida Presidente Epitácio, n° 391, Centro, Município de Quatro Pontes, 
Estado do Paraná, tendo como objeto social construção de edificios, constituída em 19 de junho de 2017, 
conforme seu documento constitutivo. 

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVAS 

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram 
apresentadas em Reais (R$). 

A empresa declarou expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis 
estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-as como base a Lei n° 11.638/2007, 
os termos da ITG 1000 aprovada pela resolução do CFC n° 1418/2012 e a ITG 2000 aprovada pela 
Resolução do CFC n° 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil. Na eventualidade de 
incorrerem eventos materiais não cobertos pela ITG 1000 conforme orientado em seu item 11, a entidade 
referencia-se na NBC TG 1000 aprovada pela Resolução 'do CFC n? 1255 de 10 de dezembro de 2009. 

Portanto, atendendo aos termos da ITG 100Q, a entidade apresentou o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e as Notas Explicativas. ,- . 

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declarou que as 
demonstrações contábeis refletiram e espeIharam a realidade da empresa em todos os seus termos. Os 
resultados produzidos foram frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a 
administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do 
contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis foi limitada aos fatos contábeis 
efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. 

3. POLÍTICA ADOTADA 

As demonstrações contábeis encerradas. em 31/12/2021, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) , foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos 
preceitos da Legislação Comercial, Lei n°. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos princípios 
contábeis. 

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as 
características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, 
Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, 
Integralidade, Comparabilidade e T empestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de 
contabilidade emitidas pelo IASB, adequadas pelo CPC e aprovadas pelo CFC para Pequenas e Médias 
Empresas. 

A entidade elaborou suas demonstrações contábeis usando o regime contábil de competência. No 
regime de competência, os itens foram reconhecidos como ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e/ ou 
despesas no ato de satisfação das definições e critérios de reconhecimento para esses itens. 

4. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 
Foram classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em poder da empresa, depósitos 

bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez com vencimento 
original em três meses ou menos. 

j 
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4.2 Imobilizado 
Foi avaliado pelo custo de aquisição. 
A depreciação foi reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 

estimadas de cada parte de um item do imobilizado. 

4.3 Impostos Federais 
A empresa optou pelo regime tributário de Simples Nacional e contabilizou os encargos tributários 

pelo regime de competência. 

5. CAPITAL SOCIAL 

o Capital Social foi de R$ 150.000,00, divididos em 150.000 quotas de R$ 1,00 totalmente 
integralizados, apresentando a seguinte composição: 

Margrit Herpich Hachrnann- 70% 
Scheila Hachmann Ferreira - 30% 

Quatro Pontes - PR, 31 de dezembro de 2021. 



,-~------------------------------------------------------------------------~------ 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

. Sa~do anterior 
R$ 800.981,08 

R$ 800.981,08 

R$ 800.981,08 

R$ (52.531,10) 

R$ (52.531,10) 
............................•.••••...................................•.••.•.............. 

R$ (108,19) 

R$ (52. 22,91) 

R$ 748.449,98 

R$ (510.051,51) 

R$ (510.051,51) 

R$ (299.618,04) 
........................................................... 

R$ (0,00) 

........................................••..•....................................•................................•....•............................. 

RECEITA BRUTA 

RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 
- •• _. .,. __ • __ o _. 

(-) DEDUÇÕES 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA ............. -.+ . 
(-) ISS 

(-) (-) SIMPLES NACIONAL I --I _- . - - _. _, --- ,_. -- 

RECEITA liQUIDA 

(-) CUSTOS OPERACIONAIS 
.............................••...................•.......... , _ ; . 

." .1. 

. - 
(-) (+) COMPRA DE MATERIAIS 

.t:::e~lçt:::ºº§. I'Jº§§~.l3ylçº§. . 
(-) ESTOQUE FINAL .1 : . 

... i~) MAO~DE:osRANAPREsTAçÃO·DE i 
SERViÇOS I \ . i~) oRóENADos, sALARIos E oUTRAS I ! 

.... I3~.~.\:!.I'J~.I3AÇºE:§.............. . 1 _ _ 
(-) 13° SALÁRIO ! .................................... L .... 
(_) FÉRIAS I 

(-) INDENIZAÇÕESE AVISO PRÉVIO l- 
i- 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 

R$ 0,00, 

R$ (82.772,10) i 
; 

R$ 1.033.555,35 : 

R$ (922.065,07) , 

R$ (922.065,07) 

R$ (322.235,77) 
............................ +.......................... . ...............................•.............. + . 

R$ 22.617,73 

R$ (22.617,73): 

R$ (643.325,11) 

R$15.411,99 : 

R$ (63.890,07) 

R$ (5.770,51) 

R$ (8.719,55) 

R$ (348,10) 

R$ (35.099,44) 

R$ (28.976,61) -+ . 
R$ (6.122,83) 

R$ (96.605,80) 
............. ·'1············· - _ . 

R$ (96.051,00) 

R$ (554,80) 

R$ 238.398,47 , . 

R$ (8.630,38) 

(-) DESPESAS TRABALHISTAS R$ (0,00) 

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (0,00) .............. , _._ .. i + . 
(-) PRÓ-LABORE R$ (0,00) 

.•.•.....................•......•.•..•...• 

{j DESPESASTRisÜTÁRiASE R$ (34 , 4) 
CONTRIBUTIVAS 

.............. + . 

(-) ENCARGOS SOCIAIS 

(-) INSS 

(-) FGTS 

. ······ .. T·····_······ . 
I o _ 

I I _. 

I I· 
I 

(-) OUTROS CUSTOS NA PRES·TAÇÂO 
[)E::?E:_RyIÇº§ . 

(-) SERViÇOS DE TERCEIROS I t-· .... 

(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO 

LUCRO BRUTO 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 
0.0 '". •• _ 

R$ (78.728,23) 

R$ (0,00) 

R$ (32.348,96) , 

R$ (24.778,35)' 

R$ (7.570,61) 

R$ (144.641,00)· 

R$ (144.641,00) 

R$ (0,00) 

R$ 111.490,28 

R$ (34.826,58) 

(-) IMPOSTOS, TAXAS E 
CONTRiBUiÇÕES R$ (340,84) 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
5B.3F.E8.49.A7.DD.49.CF.6E.24.65.55.14.54.F9.46.9E.E5.05.B3-8, nos termos do Decreto n? 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.2 do Visualizador Página 1 de 2 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Saldo anterior 
R$ (340,84) 

R$ (8.289,54) 

R$ (8.289,54) . 

R$ (8.055,60) . 

R$ (233,94) 
...•.....••..............•.•.••..•.......•.....•..••••.•.•........• \ . 

R$ (1.336 77) 

(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS R$ (1.366,77) 
. - .. - - .. _ .. _._-----" - ._, ---- 

(-) DESPESAS BANCÁRIAS R$ (1.058,70) 

JUROS PASSIVOS R$ 0,00 . _ _ _ + ·····························1························ . 

(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS R$ (308,07) 
··············-1-··_··································.......................................................... . . 

OUTRAS RECEITAS 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 
..... RECEITAS DE 'APLiCAçóEs 

FINANCEIRAS 
JUROS ATIVOS 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Descrição 
(-) MULTAS 

(-) DESPESAS GERAIS 

(-) DESPESAS GERAIS 

(-) DEPRECIAÇl>ES 

(-) DESPESAS DIVERSAS 

(-) OUTRAS DESPESAS ., 

R$ 3.029,72 

R$ 3.029,72 
.................................. , 

; 
I R$ 2 ~€f,,55 
r- 

I 

R$ 231.431,04 
.........•...••.....................•........ 

R$ 231.431,04 

...................... , _ ....................................•... 
R$ 309,37 ..........•.................................................... 
R$ 554,80 

R$ 0,00 

R$ 231.431,04 

RECEITA DE BONIFICAÇÕES 

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 

RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ 
...••............•........•.........•.....•...........•......•...•....... _ 

RESULTADO DO EXECíCIO 

LUCRO LIQUIDO DO EXERClclO 

Saldo atual 
R$ (33,54) 

R$ (17.993,04) 

R$ (17.993,04) 

R$ (17.993,04) 

R$ (0,00); 

R$ (3.346,19)' 

R$ (3.346,19). 

R$ (3.421,72) 

R$ 75,53' 

R$ (0,00) 

R$ 8.505,76 . 

R$ 81.990,18 

R$ 81.990,18 

R$ 81.990,18, 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
5B.3F. E8.49.A 7 .DD.49.CF .6E.24.65.55.14.54. F9.46.9E. E5.05.B3-8, nos termos do Decreto nO 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped 

Versão 9.0.2 do Visualizador Página 2 de 2 



-- ..., 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LíQUIDO e~ 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TDA - ME 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 27.985.116/0001-83 Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 
~;;:--t - , ' C~d;:&jltJtina~dãs_cõ,oe..eiitririiõnio L~ii1ô: •• ~-: : ... : _: :1 :'Jf .. - : :' :- . L' - ~ His~ricp ~ . t. 

. CÀ?ITAL SUBSCRITO (R$)' LUCROS ACUMULADOS (R$) Il LUCRO DO eixERCfclO '(R$) . ir l_ . l, /~al :~$j . 
~ ' .• 

Saldo Inicial em 01.01.2021 150.000,00 544.988,55 I 0,00 694.988,55 ------- 
LUCROS/PREjuízos DO EXERCíCIO _1 __ o •• .___ ! _ 81.990,18 i __ -:-::::+- ~990,18 
Saldo Final em 31.12.2021 I 150.000,00 ! 626.978,73 ! 0,00 , 776.978,73 ~o~;--·=_~~=·~==·~=--_.·~·---- .. ,_--- ·'·--·-~~=:===-~.~-=.=--===-=r-=~-------:.~~-_-:_~~~-~=-----r--' ==~._==.~.~_.!=-_-=--:===~==. 

'==<.. 

c ......•.......... _I_~..!.. •. : ç_: _ _,.J ....•.•...••..... 1_ C": .•..•.•.....••......••..... 0.'.&...1:"",... •....••..... r::,.. .....•. : .•...... _,..;:;,_ ni_i.f.",,1 c ,.J n n ~ D~_: •.... ,.. -1.,.., .......•• 



I, BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TDA - ME 

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 
Número de Ordem do Livro: 5 

CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Saldo Final 
R$ 2.001.495,02 i 

CAIXA GERAL 

R$ 1.868.188,63 

R$ 466.060,94 i 
R$ 131.177,79 ' 

R$ 187.745,91 

ATIVO CIRCULANTE 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA MATRIZ 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

R$ 131.177,79 , 

R$ 44.650,22 : 

BANCO DO BRASIL S/A 
APLICAÇ6ESFINANCEIRASLIÓÚlÓEZ 

IMEDIATA 

R$ 44.650,22 

R$ 290.232,93 

BANCO DO BRASIL S/A R$ 290.232,93 

R$ 0,00 

R$O,OO R$11, 
"";'''''''''''' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,": 

R$ 28.215,34 R$ 13.438,85: 

R$ 26.526,34 : ' R$ 11.195,60 i 
R$ 6.382,00 : 

OUTRAS DISPONIBILIDADES 

OUTRAS DISPONIBILIDADES 

CRÉDITOS 

DUPLICATAS A RECEBER ._- .- . ... -- 
MITRA DIOC DE TOLEDO SEMIN. SAO 

CURA DAR'S 
MITRA DIOCESANA DE TOLEDO / 

PAROQUIA SAO 
MUNiCíPIO DE QUATRO PONTES 
_.. . _ .. -. ,.- - ._-- . - -----_.- .. 

SEED-COLEGIO ESTADUAL PAULO 
FREIRE/FUNDEPAR 

ESTOQUES 

ESTOQUES DE PRODUTOS 

R$ 1.689,00 i 
. . ,".: 

R$ 1.689,00 , R$ 2.243,25 ' 

R$22.617,73: R$15.411,99i 

R$22.617,73 R$15.411,99 

R$22.617,73 R$15.411,99 

DESPESAS DO EXERCíCIO SEGUINTE R$ 56.883,71: R$ 57.399,17 

DESPESAS DO EXERCíCIO SEGUINTE R$ 56.883,71 . R$ 57.399,17 
.............................................................................•............................•........ ..1,,""""""""""""""''''''''''''''''''''''''''''""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, ....• ,,,,,,,., ...• "", .... ,,,,,,,., """"."""", ... ",,,,, " .... "", .... "",,,,,, ... ",,,.,.,,,,,,,."' .. ,,,., ... ",,,,,,,,,,,,,, 

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR R$ 56.883,71 R$ 57.399,17 _. _.- ... - .. -. --- 
R$1.294.410,91 , R$ 879.518,63 

'''''''''''' "'''''''' '''''''''" ,,,"""""'" '''''''''''' 

R$1.110.352,57 R$ 754.192,46 

R$ 87.374,52 

OUTROS MATERIAIS 

TRIBUTOS A RECUPERAR 
__ o _ ••• • • " __ "'_. 

OUTROS IMPOSTOS E CONTIRIBUIC;OE:S 
A RECUPERAR 

CONTRATOS DE OBRAS 

R$ 0,00 

R$ 99.722,70 

R$ 232.040,87 

CONTRATOS MUNICIPIO DE QUATRO 
PONTES 

OBRA AMPLIAÇÃO DA UBS R$ 154.474,22 

OBRA AMPLIAÇÃO DO CMEI R$ 0,00 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
5B.3F.E8.49.A 7 .DD.49.CF .6E.24.65.55.14.54.F9.46.9E.E5.05.B3-8, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.2 do Visualizador Página 1 de 3 
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I, BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

. -( 9escrição :!l 

OBRA CONSTRUÇÃO DE MURO NAS 
DIVISAS 

FUTEBOL 
---Ü'BRAREFORMA Glt,iÃSi'co CÕ~iPL'EXO 
ESCOLAR 

OBRA REFORMA PORTAL DA RUA BAG~ 

CONTRATOS MUNICIPIO DE MERCEDES 
OBRA FECHAMENTO "Jo\'",""l.JJo"U 

ARROIO GUAÇU 
. OBRA REFO-RMA DE SA~.ÍlTARIOS 
EXISTENTES NA ÁREA DE LAZER 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 

IMOBILIZADO 

IMOBILIZADO - AQUISiÇÃO 
MÀãüINAS~ EQUI'PAMENT6s E 

VEicULOS 
. (-) (-) DEPRECii\çÃo ACUMULADA- - 
IMOBILIZADO 
PASSIVO E PATRIMÓNIO liQUIDO 

PASSIVO CIRCULANTE 

Nota 
,- 

Saldo Inicial . 

R$ 389.994,37 . 

R$ 380.828,37 

R$ 2.262,35 i 
...... ".," , , ~" = , .•. ,., " 

R$ 0,00 l 
R$ 184.058,34 

R$ 184.058,34 : 
_ .. _---- - 

R$ 0,00 i 
. j-_. __ . __ .. _. _._---_._--_ .• _.I.,.~~=-_"_.=_."-.- ..... ,"_ .. =,... • ..• ~= ._.' L .. 

R$ 133.306,39 : 
..............•.. , ........•.............. 

R$ 133.306,39 

R$ 133.306,39 

R$ 145.000,00 

.. __ ._--_ .. _ .... __ .... - --_ .. 

OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 

SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A 

PRÓ-LABORE A PAGAR 

OBRIGAÇOES SOCIAIS 

R$ 3.371,22 

Saldo~1 J 
R$ 0,00, 

R$179.158,31 

R$ 214.666,58 

R$ 2.262,35 i 

R$ 1.012.849,17 . 

R$1.012.849,17 
"""".""""""",,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,. 

R$ 51,04: 

R$ 51,04 INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

EMPR~STIMOS OU FINANCIAMENTOS .............................. + +."."""""",,,,,,,,,,,,,,"",,,, "",," '"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' """" """""""""",,,,,,:, """""'''""""""",,, """'''"',,","'''''' """",,,,,,",,,.,,,,,,,,,,,,,' 

EMPR~STIMOS OU FINANCIAMENTOS 

OBRIGAÇOES FISCAIS 

IRRF A RECOLHER 

SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 

RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS 

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 
5B.3F.E8.49.A7.DD.49.CF.6E.24.65.55.14.54.F9.46.9E.E5.05.B3-8, nos termos do Decreto n° 8.683/2016. 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 9.0.2 do Visualizador Página 2 de 3 



I BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: POSITIVO CONSTRUTORA L TDA - ME 
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 

Número de Ordem do Livro: 5 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 

Nota .Oesçrição 
RECEITAS FUTURAS 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO 
EMPRésTIMOS E FINAN-CIAMENTO-S - 

LONGO PRAZO -_ _-_ _ _ .. _._-, _--- _ _---- - _ .. __ _- ----- 
BANCO DO BRASIL S/A - LONGO PRAZO 

R$ 150.000,00 ___ -r=> __ ~~_~-_,=.o.·."O_"'_~ __ .~ 

R$ 544.988,55 

R$ 694.988,55 
............ ;... , . 

R$ 150.000,00 I-~,~·~·_-_·_··_--~~~~·_--- 
R$ 150.000,00 

PATRIMÕNIO LIQUIDO 

R$ 544.988,55 
,':""""", ",,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, "'" 

R$ 544.988,55 

CAPITAL SOCIAL 
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE 

NO PAis 
CAPITAL SUBSCRITO 
o'LrY-RAS c'ói,TTAS 00- PATRIMÓNIO 

LíQUIDO 
.. OUTRÃS CONTAS DO PATRIMÓNIO- - 
LIQUIDO 

LUCROS ACUMULADOS 

c:~+_ ,..._ •.... 11 ••• _,:.. __ •••• _ :_, __ •• __ "'_....J .• :40 •• ':::' __ •• : __ •• .&. __ .&.: ':' 0 1_ 



crição: 
íodo: 

27.985.116/0001-83 
01/01/2021 - 31/12/2021 

COEFICIENTES DE ANÁUSES EM 31/12/2021 

Fórmula Valor Resultado eficiente 

lice de Liquldez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 1.153.514,55 + 0,00 0,99 
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1.012.849,17 + 150.000,00 

lice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 1.153.514,55 
-P-as-s-iv-o-C-i~-u~la-n-re--------------------------------------------------------1-.0-1~2~.8-4-9,--17 

1,14 

lU de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 1.012.849,17 + 150.000,00 0,60 

Ativo 1.939.827,90 

VALDIR ANTONI& Assinado deforma digital f, por VALDIR ANTONIO 
MARSCHALL:36, ARSCHAll:36825107968 

. .-_6adO:~~2022.08.29 
16:26:53 -03'00' 25107968 

:IA ADMINISTRADORA 

: 037.080.389-24 

VALDIR ANTÔNIO MARSCHALL 
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01928304 
CPF: 368.251.079-68 

( 



POSITIVO 
CONSTRUTORA 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

DECLARAÇÃO DE 

IDONEIDADE 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N." 13/2022 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola 
Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02- 03-04, 
Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes - PR. 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS n." 
13/2022, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos 
para licitar ou contratar com o Poder Público,em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

MERCEDES , 17 de NOVEMBRO de 2022. 

Scheila Hachmann Ferreira 
RG: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNP J: 27.985.116/0001-83. I 



POSITIVO 
CONSTRtm 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.985.] 16/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro PonteslPR. CEP: 85.940-000. 

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO 
XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUiÇÃO 
FEDERAL 

À Comissão de Licitação do Município de Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.o 13/2022 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola 
Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02- 03-04, 
Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes -PR. 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇOS n." 13/2022, por seu representante credenciado, 
DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei n." 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e demais legislação pertinente, o cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal. 

MERCEDES, 17 de novembro de 2022. 

,$ ~. 
,,~~":> ;.~~~ 

~§s cf. ",,'O 
0$' 

~o~ §"v 

----S-d-leila ach mann ":erreira 
RG: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNPJ: 27.985.116/0001-83. I 



POSITIVO 
CONSTRUTORA 

POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 
CNPJ: 27.985.116/0001-83 

Avenida Presidente Epitácio, 391, centro, Quatro Pontes/PR. CEP: 85.940-000. 

DECLARAÇÃO DE RECFBIMENTO E/OU 
ACESSO À 
DOeU M E NT AÇÃO 

À Comissão de Licitação do Município d Mercedes 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.O 13/2022 - MUNICÍPIO DE 
MERCEDES 

Objeto: Contratação de empresa para execução de ampliação Escola 
Municipal José de Alencar, localizada na Rua Liberdade, Lotes 01-02- 03-04, 
Quadra 14, Distrito de Três Irmãs, no Município de Mercedes - PR. 

Declaramos para os fins de lireito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS N." 
13/2022, instaurado pelo Município de Mercedes, que recebemos os documentos 
e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos 
a presente. 

MERCEDES, 17 novembro de 2022. 

Scheila Hachmann Ferreira 
RG: 7.573.108-6 CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNP J: 27.985.116/0001-83. I 
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Secretaria Municipal de Administração 
Departamento de Compras 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL N° 8/2021 

Data Inscrição: 09/12/2021 Data Validade: 09/12/2022 

Dados Gerais do Fornecedor 
Razlo Social: 129283 - POSITIVO CONSTRUTORA L TOA - ME 

Nome Fantasia: 85.940-000 
Tipo d. Empresa: Microempresa 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO - 391 
Cldede: Quatro Pontes 

CEP: 65.940-000 
Fone: (45) 3279-1318 

CPF/CNPJ: 27.985.11610001-83 

Bairro: CENTRO 
E-mail: positivoquatropontes@hotmail.com 
Estado: Paraná 

RG/lns. Estadual: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

Objeto Social: 
CONSTRUÇÃO DE EDIFlclOS RESIDENCIAS E COMERCIAIS DE QUALQUER ESPÉCIE. REFORMAS. MANUTENÇÕES CORRENTES EM 
EDIFlcIOS. PORTAIS E DEMAIS EDIFICAÇÕES. SERViÇOS DE PINTURA EM EDIFlclOS PÚBLICOS OU PRIVADOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO. 
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. - 2017-06-23 

Este certificado obedece o disposto na Lei 8.666 de 2110611993 e atuallzaç6es. 

Mercedes. PR, 9 de dezembro de 2021. 

Membro da Comissão de Cadastro Membro da Comisslo de Cadastro 

•. 
MUNiCíPIO DE MERCEDES " PR 

Certifico que a presente cópia 
confere com o documento Oriç)li1dl 

Mercedes-PR 1-+· /_ilI_J. ~ 
._--- .. _--_ .. _~ 

I 
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JUCEPAR 

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

PARANÁiJ 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
-------$istema Nãcionaf de Registro de~EmpresãsMercantis - SiNRErr---· -------.- 

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

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada 

Início de Atividade 
19/06/2017 

Nome Empresarial: POStTIVO CONSTRUTORA LTOA Protocolo: PRC2213730229 

Data de Ato Constltutlvo 
19/06/2017 

CNPJ 
27.985.116/0001-83 

NIRE (Sede) 
41208596392 

Endereço Completo 
Avenida PRESIDENTE EPITACIO, NQ 391, CENTRO - Quatro Pontes/PR - CEP 85940-000 

Objeto Social 
Construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em edifícios, portais e demais edificações, 
serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, pintura para sinalização em pistas rodoviárias, obras de urbanização, construção e instalações 
esportivas e recreativas, serviços de limpeza em prédios e domicílios públicos ou privados, atividades paisagísticas, instalação e manutenção elétrica, 
montagem de sistemas e equipamentos de iluminação, e sinalização em vias públicas, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, artigos de 
caça, pesca e camping, material hidráulico, elétrico, ferragens, ferramentas, vidros, madeira e artefatos, tintas e materiais para pintura, cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas, e material de construção em geral. Fabricação de artefatos de cimento, produtos de concreto, fibrocimento, gesso, fabricação de 
esquadrias de metal, estruturas metálicas, e demais artefatos de metal, e prestação de serviços de escritório e apoio administrativo. 

Capital Social 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 
Capital Integralizado 
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

Porte 
EPP (Empresa de Pequeno 

Porte) 

Prazo de Duração 
Indeterminado 

Dados do Sócio 
Nome 
MARGRIT HERPICH 
HACHMANN 
Nome 
SCHEILA HACHMANN 
FERREIRA 

CPF/CNPJ 
045.146.629-25 

Administrador 
S 

Término do mandato 
Indeterminado - 

Participação ~o ~apital· 
R~ 120.00MO· ~ 

CPF/CNPJ 
037.080.389-24 

.Espécie de sócio 
Sócio 

Administrador 
S 

Término do mandato 
Indeterminado 

Situação 
ATIVA 
Status 

SEM STATUS 

Dados do Administrador 
Nome 
MARGRIT HERPICH HACHMANN 
Nome 
SCHEILA HACHMANN FERREIRA 

do mandato 

Último Arquivamento 
Data 
30/08/2022 

Número 
20225992477 

. .•. 
1> •• 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16i'~ 1/2()22',:às 19:14:20 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no hHps:/R.vww.êmpr,~safacil.pr.gov.br, com o código 5SLWNGSN. 
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SEBASTIÃO MOTA 


