
• POSITIVO 
CONSTRIJTOR-A 

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

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

CREDENCIAMENTO 

À Comissão de Licitação do Município de MERCEDES/PR. 

Referente: Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 3/2023 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICAÇÃO DESTINADA A LIMPEZA DE PESCADOS, LOCALIZADA 
NA ÁREA DE LAZER , DO DISTRITO DO ARROIO GUAÇU, NO 
PROLONGAMENTO DA RUA MARECHAL CÂNDIDO RONDON , NO 
MUNICIPIO DE MERCEDES/PR. 

PREZADOS SENHORES, 

Pela presente credenciamos o Sr. Emílio Hachmann, portador do documento de 
identidade RG nº 2.103.487-8, emitido pela SSP/PR, e do CPF nº369.232.659-91, a 
participar em todas as fases do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA 
DE PREÇOS nº2/2023, instaurado por este município. 

Na qualidade de representante legal da empresa POSITIVO CONSTRUTORA L TDA, 
outorga-se acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao diretiro de 
interposição de recurso. 

Mercedes ,07 fevereiro de 2023. 

Se . 
RG: 7.573.108-6 

chmann Ferreira 
CPF: 037.080.389-24 

Representante Legal da Empresa 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

CNP J: 27.985.116/0001-83. 



CONSTITUIÇÃO DA SOClEDAJ)E EMPRESÁRIA I.IMlT ADA 
POSITIVO CQNSTRl)TORA. LTDA 

l'\tl;ARGRIT HERPICH HACHMANN, brasileira, casada, sob o regime Comunhão 
universal de bens, nascida em 28/06/1963~ comerciante, residente na Avenida Presidente 
Epitâcío, nº 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 SESP/PR, expedido 
em 30/04/2014 e CPF nº 045.146,629-25, natural de Marechal Cândido Rondon, Estado do 
Paraná e SCHEILA RA.CHMANN FERRE-IRA, brasileira, casada, sob o regime de 
Comunhão Universal de bens, nascida em 04/10/1981, comerciante, residente na Avenida 
Presidente Epitácio, nº 391. centro, Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940- 

• 000, portadora da Cédula de Identidade Civil Registro Geral sob nº 7.573.108-6 SESP/PR, 
expedido em 25/09/2015 e CPF nº 037.080.389~24, natural de Marechal Candido Rondon, 
Estado do Paraná, resolvem, por este instrumento particular de contrato e na melhor forma de 
direito, constituir uma Sociedade Empresária Limitada que se regerá pelos artigos t .052 a 
1.087 da Lei nº 10.406, de 1 O de janeiro de 20021 pelas demais disposições legais aplicáveis à 
espécie e pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRJMEIRA: A sociedade girará sob o nome, empresarial de POSITIVO 
CONSTRUTORA LTDA e terá sede e foro na Avenida Presidente Bpítácío, nº 391, centro, 
Quatro Pontes. Estado do Paraná, CEP 85940-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial· em 
j 

outra dependência, no país ou no exterior, mediante· alteração contratual assinada por todos 
os sócios. 

CLÁUSULA .. TERCEIRA: A sociedade terá por objeto Construção de edífícíos 
residenciais e comerciais de qualquer espécie, reformas, manutenções correntes em ediflcios, 
portais e demais edificações, serviços de pintura em edifícios públicos ou privados, obras de 
urbanização , construção e instalações esportivas e recreativas. 

CLÁUSULA OU ARTA: A sociedade iniciará suas- atividades em 16 de Junho de 20 l 7 e seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social será de R$ 150.000>00 (cento e cinquenta mil reais), '. 
divididos em 1.50.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
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subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, e distribuídas 
da seguinte forma: 

CQNSTITVIÇÃO VA SOCltOADE EMPRESÁRIA l,.,IMlT ADA 
POSITIVO CONSTRVTO}\A LTDA 

UOTAS 

45.000 

VAl,OR 
R$ J ()5.00 . ,00 
R$ 45.000,00 

1 .ooo RS lS0.000 00 . 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
( 

· todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art, 
1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 04, transferidas 
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e J?r.çço~ o direito de preferência para a saa aquisição se postas à venda, formalizando, 
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo qnicQ; A sócia que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notífícarpor escrito a outra sócia, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, 
forma e prazo de pagamento, pata 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 do sócio alienante, Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de 
preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas, 

CLÁUS!JLA OITAVA: Pelos serviços que prestar à sociedade receberá as sócias , t 

administradoras, a titulo de "pró-labore", quantia mensal fixada em comum acordo, que será 
levada a conta de despesas gerais. 

CLÁUSULA NONA: Ficam investidas na função de administradoras da sociedade as sócias 
Margrit Herpích Haehmann e Scbeila Hacbmann Ferreira, com os poderes e atribuições 
de gerirem e administrarem os negócios da sociedade representa-la ativa e passivamente, 
judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades 
privadas e terceiros em geral, hem como praticar todos os demais atos necessários à consecução 
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dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados ao uso do nome · ···· 
empresarial isoladamente. 

CQNSTITUIÇÃQ DA SOÇIEDAOE EMPRESÁRIA LIMITADA 
POSITIVO CONSTRQTOR,A LTDA 

Pará~rafo único: É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja-em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar OQ. alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia. 

CLÁUSULA DÉCIMA: As administradoras declaram sob as penas da lei, de que não estão 
impedidas "de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, O'J 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, o~ por crime falimentar, de prevaricação 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 
oµ a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, coincidente com 
o ano civil, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo 
à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis 
requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma 
proporção das quotas ele capital que possui na sociedade. 

Parágrafo Çnico: A sociedade poderá levantar balanço ou balancetes patrimoniais em períodos 
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser 
distribuído mensalmente as sócias e titulo de Antecipação ele Lucros, proporcíonalmente às 
quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a 
distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei nº 10.406/2002. 

CLÁ!JSULA DÉCl,MA SEGQNDA: Falecendo ou Interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros sucessores, Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou das sócias remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquídado 
com base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
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Patágnfo Qnico: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em qv.e a sociedadê i.N<l· •. ,1/" 
$e resolva em relação ao seu sócio, 

ÇONSTITÇIÇÃO J;>A soc1i1>AO& .EMPRESÁRIA J.,IMITADA 
'POSITIVO ÇONSTRlJTORA 1'TDA 

C:f'.:~!J~J,lLA J>~,CI~ f ~_Rq~I~: As sócias resolvem dispensar a realização de reuniões 
em qualquer das situações previstas na legislação cívil, conforme dispõem o artigo 11º 70 da Lei 
Complementar nº J 23 de 14 de dezembro de 2006. 

CLÁV§l[\,,A DjCl~sA QUA;R1,;A: Fica eleito o foro da Comarca 4e 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 OlJ 
privílegiatjo que seja ou venha ser . 

.1$ por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam o presente contrato, em 
via w.üca, obrigando-se fielmente por si. seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos 
os seus-termos. 

Quatro Pontes - Paraná, 12 de Junho de 2017. 

-~ Scheila Hachmann Ferreira 
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PRIMEIRA ALTER,AÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRJA 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, nº 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 
SESP/PR, expedido em 30/04/2014 e CPF nº 045.146.629-25, natural de Marechal 
Cândido Rondon, Estado do Paraná e SCHEILA HACHMANN FERREIRA, 
brasileira, casada, sob o regime de Comunhão Universal de bens, nascida em 04/10/1981, 
comerciante, residente na Avenida Presidente Epitácio, nº 391, centro, Município de 
Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, portadora da Cédula de Identidade 
Civil Registro Geral sob nº 7.573.108-6 SESP/PR, expedido em 25/09/2015 e CPF nº 
037.080.389-24, natural de Marechal Candido Rondon, Estado do Paraná, únicas sócias 
componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial de 
POSITIVO CONSTRUTORA. LTDA - ME, com sede na Avenida Presidente Epitácio, 
nº 391, centro, Quatro Pontes, Estado do Paraná, CEP 85940-000, com contrato social 
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o nº 41208596392, por despacho 
em sessão de 19/06/2017, inscrita no CNPJ nº 27.985.116/0001-83, resolvem por este 
instrumento particular de alteração de contrato, modificar seu contrato primitivo de 
acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se o ramo de atividade da empresa que passa a ser: 
construção de edifícios residenciais e comerciais de qualquer espécie. reformas, 
manutenções correntes em edifícios, 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 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. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 
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PRIMEIRA ALTER.AÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
POSITIVO CONSTRUTORA LTDA - ME 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, em via única de igual 
teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri 
lo em todos os seus termos, 

Quatro Pontes - Paraná, 28 de Agosto de 2017. 

Scheila Hachmann Ferreira 
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