
 

 
Comprovante  de  Inscrição  Cadastral - CICAD

 
Inscrição no CAD/ICMS

90348419-58
Inscrição CNPJ

06.218.782/0001-16
Início das Atividades

08/2005
 

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO
LTDA

Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento ROD BR 376, SN, LOTES 6/7/7-A-3-1 - PQ. IND. GLEB. PATR. MARIALVA - CEP

86990-000
FONE: (43) 3327-0432

Município de Instalação MARIALVA - PR, DESDE 08/2005
 ( Estabelecimento Matriz )

 
Qualificação

 Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL / CENTRALIZADOR - DIA 12 DO MES+1, DESDE
06/2018

 Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do

Estabelecimento
2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-
METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

 
Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação
CPF 163.230.339-68 ANTONIO CARLOS GASPAR SÓCIO-ADMINISTRADOR

CNPJ 21.097.275/0001-65 PATER PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA SÓCIO
CPF 598.993.289-87 EDNA MARIA GASPAR ADMINISTRADOR

 
 
 

Este CICAD tem validade até 03/03/2022. 
 
 
 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90348419-58
 

Emitido Eletronicamente via Internet
01/02/2022 10:57:33

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

http://www.fazenda.pr.gov.br/


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.218.782/0001-16
Certidão nº: 4055141/2022
Expedição: 01/02/2022, às 10:25:41
Validade: 30/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE
ASFALTO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
06.218.782/0001-16, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
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 ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
06.218.782/0001-16
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/04/2004 

 
NOME EMPRESARIAL 
CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
BR 376, PARQUE INDUSTRIAL 

NÚMERO 
S/N 

COMPLEMENTO 
LOTE 6/7/7-A-3-1 

 
CEP 
86.990-000 

BAIRRO/DISTRITO 
GL.PATR.MARIALVA 

MUNICÍPIO 
MARIALVA 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ABACO_CONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR 

TELEFONE 
(44) 3232-4748 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/04/2004 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/02/2022 às 10:04:22 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Positiva 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

com Efeitos de Negativa 
(Art. 206 do CTN)
Nº 026005683-48

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.218.782/0001-16
Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
 
         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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou
VI, do art. 151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
 
         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 29/03/2022 - Fornecimento Gratuito
 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Emitido via Internet Pública (28/01/2022 07:25:07)

www.fazenda.pr.gov.br
http://www.tcpdf.org


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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTO LTDA
CNPJ: 06.218.782/0001-16 

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:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 10:43:11 do dia 09/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2022.
Código de controle da certidão: 1968.C27C.BE2E.8B9C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 06.218.782/0001-16
Razão Social:CASA DO ASFALTO DISTRIB IND E COM DE ASFALTO LTDA
Endereço: ROD BR 376 S/N PARQUE INDUSTRIAL / GL. PATR. MARIALVA / MARIALVA

/ PR / 86990-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se 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:09/02/2022 a 10/03/2022 
 
Certificação Número: 2022020900582926483675

Informação obtida em 09/02/2022 16:52:40

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

Voltar Imprimir



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO 747 / 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

RUA SANTA EFIGÊNIA, 680 - CEP 86990-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Código da Autentificação: 9AB08.E456E.5CCEEF90BE7B9ADB958EED

Data de Vencimento:03/03/2022

Data Emissão:01/02/2022

Informações da Certidão:

Protocolo:  / 

Requerente: CASA DO ASFALTO DISTR. IND. E COM. DE ASFALTO LTDA

Finalidade: Licitação

Informações do Requerente:

CNPJ/CPF: 06.218.782/0001-16

Complemento: 

Endereço: ROD ..., 0, INDEFINIDO Marialva-PR CEP:86990000

CPF/CNPJ: 06.218.782/0001-16

Identificação do Contribuinte

Código / Nome: 17324 - CASA DO ASFALTO IND. E COM. DE ASF. LTDA

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública 
Municipal, todavia foi constatado que existem pendências não vencidas até a presente data em nome 
do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal.

RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta certidão não 
servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido 
efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal 
prevista nos Incisos de I a IX do artigo 149 da Lei Federal Nº 5172/1966 - Código Tributário Nacional.

Esta certidão emitida é válida em todo território nacional, refere-se exclusivamente aos débitos 
relativos ao tributos municipais, inclusive às inscrições em Dívida Ativa, não abrangendo os demais 
tributos Federal e Estadual, com as finalidade previstas na Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991, e 
alterações exceto para:

- Averbação de obra e construção civil no Registro de Imóveis;
- Redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão 

parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples;
- Baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406 de 10 

de janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresarial ou simples, inclusive 
de cisão total, fusão ou incorporação

Marialva - PR, 1 de fevereiro de 2022 

Atenção: Esta Certidão foi emitida via Internet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o código informado 
acima, acesse http://www.marialva.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÕES) e posterior 
selecionado a Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).







Página 1 de 9



Página 2 de 9



Página 3 de 9



Página 4 de 9



Página 5 de 9



Página 6 de 9



Página 7 de 9



Página 8 de 9



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, WAGNER CUSTODIO LOPES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 033623, expedida em 29/12/1999, 

inscrito no CPF n° 80172385920, 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.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

80172385920 033623

Página 9 de 9

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











Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.218.782/0001-16 DUNS®: 678891279
Razão Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 24/02/2022 09:12 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.218.782/0001-16 DUNS®: 678891279
Razão Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 24/02/2022 09:12 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.218.782/0001-16 DUNS®: 678891279
Razão Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 24/02/2022 09:12 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.218.782/0001-16 DUNS®: 678891279
Razão Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 17/05/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/07/2022
FGTS 10/03/2022
Trabalhista Validade: 14/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/03/2022
Receita Municipal Validade: 03/03/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 24/02/2022 09:11 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 06.218.782/0001-16 DUNS®: 678891279
Razão Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO DE

ASFALTO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IX
REGIÃO

1023/2019 31/03/2020

CERT. ANOTAÇÃO CRQ/PR IX REG. 27.642/11 15/03/2012

CERT. ANOTAÇÃO CRQ/PR IX REGIAO 294/2018 e 1785/2018 31/03/2019

Emitido em: 24/02/2022 09:11 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



24/02/2022 09:14 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1

 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

 
Voltar

Incluir ImpedimentoIncluir Impedimento

Tipo documento CNPJ Número documento 06218782000116

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de    até  

Data de Início Impedimento: de    até  

Data de Fim Impedimento: de    até  

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

PesquisarPesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

 
 

Imprimir

http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar", "", false, "", "http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/impedidos-de-licitar/54", false, true))
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx


24/02/2022 09:16 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública
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Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

 
Voltar

Incluir ImpedimentoIncluir Impedimento

Tipo documento CPF Número documento 16323033968

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de    até  

Data de Início Impedimento: de    até  

Data de Fim Impedimento: de    até  

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

PesquisarPesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

 
 

Imprimir

http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar", "", false, "", "http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/impedidos-de-licitar/54", false, true))
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/02/2022 às 09:17) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 163.230.339-68.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6217.773D.7939.A021 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/02/2022 as 09:17:01 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6217.773D.7939.A021&cpfCnpj=16323033968


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ANTONIO CARLOS GASPAR 
 
CPF/CNPJ: 163.230.339-68 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

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

 
  

 

Certidão emitida às 09:17:25 do dia 24/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 56RO240222091725 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

 
DE 

 
INABILITADOS 

 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ANTONIO CARLOS GASPAR 
 
CPF: 163.230.339-68 

 
 

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

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

  
 
Certidão emitida às 09:17:42 do dia 24/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: MQ33240222091742 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/02/2022 09:15:37 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, INDUSTRIA E COMERCIO 
DE ASFALTO LTDA 
CNPJ: 06.218.782/0001-16 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

16323033968

Data da consulta: 24/02/2022 09:07:25 
Data da última atualização: 24/02/2022 05:40:09

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

https://www.portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8










SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
MINERAÇÃO AGM LTDA - ME 

CNPJ/MF: n° 14.717.593/0001-16 
NIRE: 412.0723131-5 

Folha de 5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG n°. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Monte 
Castelo, 810, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, ELDOR MIGUEL 
SULZBACHER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
natural de Pato Bragado - PR, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 
783.634.899-72, portador da carteira de identidade RG n°. 5.584.462-3 SESP-PR, 
residente e domiciliado na Rua Esperança, 150, Centro, Mercedes - PR, CEP 
85998-000, Tem constituídos entre si, uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM LTDA - ME, com sede no Lote Rural 
N 121-6, 18 Perímetro, SN, Fazenda Sritânia, Linha Belmont, Marechal Candido 
Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 14.717.593/0001-16, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0723131-5 em 01/12/2011; 
resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio ELDOR MIGUEL SULZBACHER, acima qualificado, 
vende e transfere, 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas integralizadas, em moeda 
corrente do País, que possui pelo valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, 
totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), inteiramente subscrito e 
integralizado em moeda corrente do País, ao sócio ELIAS NEREU SULZBACHER, 
acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em virtude das modificações havidas, o capital social de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) 
cada uma inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os 
sócios: 

SOCIO Wo } QUOTAS VALOR 
ELIAS NEREU SULZBACHER 95,00 95.000 95.000,00 
ELDOR MIGUEL SULZBACHER 5,00 5.000 5.000,00 
TOTAL 100,00 100.000 100.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: A administração da sociedade caberá a ELIAS NEREU 
SULZBACHER, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
MINERAÇÃO AGM LTDA - ME 

CNPJ/MF: n° 14.717.593/0001-16 
NIRE: 412.0723131-5 

Folha: 2 de 5 
§1.0  - 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 ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período indeterminado, devendo o instrumento de 
mandato especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA QUARTA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA: A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato 
social, que passa a ter a seguinte redação: 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
MINERAÇÃO AGM LTDA - ME 

CNPJ/MF: n° 14.717.593/0001-16 
NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG n°. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Monte 
Castelo, 810, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, ELDOR MIGUEL 
SULZBACHER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
natural de Pato Bragado - PR, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 
783.634.899-72, portador da carteira de identidade RG n°. 5.584.462-3 SESP-PR, 
residente e domiciliado na Rua Esperança, 150, Centro, Mercedes - PR, CEP 
85998-000, Tem constituídos entre si, uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM LTDA - ME, com sede no Lote Rural 
N 121-8, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido 
Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 14.717.593/0001-16, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0723131-5 em 01/12/2011, 
resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas 
cláusulas seguintes: 

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/12/2017 08:17 SOB Nº 20178219517.
PROTOCOLO: 178219517 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704799755. NIRE: 41207231315.
MINERAÇÃO AGM LTDA ME

             Libertad Bogus
            SECRETÁRIA-GERAL
          CURITIBA, 18/12/2017
       www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
MINERAÇÃO AGM LTDA - ME 

CNPJ/MF: n°14.717.59310001-16 
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de MINERAÇÃO 
AGM LTDA - ME, com sede na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda 
Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, no pais ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/12/2011 e seu 
prazo de duração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Pesquisa 
lavra e aproveitamento de recursos minerais pedra brita para uso imediato na 
construção civil em todo território nacional, comercio de pedras e produtos extrativos de 
origem mineral pedra brita para uso imediato na construção civil e empreiteira de obras 
civis, Usinagem de Asfalto, Comercio de asfalto e complementos, Prestação de serviços 
de pavimentação e comercio varejista de material de construção, cal, areia, pedra, tijolo 
e telhas. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 100.0001 00 (cem mil reais), dividido em 
100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios e distribuídas da 
seguinte forma: 

Nome (%) Quotas Valor R$ 
ELIAS NEREU SUL2BACHER 95,00 95.000 95.000,00 
ELDOR MIGUEL SULZBACHER 5,00 5.000 5.000,00 
TOTAL 100,00 100.000 100.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, 
conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua 
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
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contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ELIAS NEREU 
SULZBACHER com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

- 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 ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino do 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 societária, elaboradas em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente 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 n.° 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o 
caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, o 
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra al O 

E co as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
W LII 

> 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Z 
Rondon - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 	Z  
deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja ou venha ser. 

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

Marechal Cândido Rondon - PR, 27 de Novembro de 2017. 

"teci"atai  
ELIAS NEREU SULZBA HER 	 ELDOR MIGUELIJZBWkr22 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MINERAÇÃO AGM LTDA 

CNPJ/MF: n° 14.717.593/0001-16 
NIRE: 412.0723131-5 

Folha: 1 de 5 
ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 018.003.729-30, portador 
da carteira de identidade RG n°. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua 
Monte Castelo, 810, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, ELDOR MIGUEL 
SULZBACHER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de 
Pato Bragado - PR, nascido em 29/09/1969, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 
783.634.899-72, portador da carteira de identidade RG n°. 5.584.462-3 SESP-PR, residente 
e domiciliado na Rua Esperança, 150, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, Tem 
constituídos entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome 
de MINERAÇÃO AGM LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda 
Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 
412.0723131-5 em 01/12/2011; resolvem alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 
100.000 (cem mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizados pelos sócios da seguinte forma: 

ELIAS NEREU SULZBACHER, que possuía na sociedade 95.000 (noventa e cinco mil) quotas 
de R$ 1,00 (um real) cada uma num valor total de 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), passa 
a ter 190.000,00 (cento e noventa mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, num valor total 
de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo o aumento no valor de R$ 95.000,00 
(noventa e cinco mil reais), assim subscrito e integralizado: 
- Com créditos existentes em sua conta Lucros Acumulados, referente ao exercício de 2017 na 
forma de que dispõem a lei, na importância de R$ 88.172,05 (oitenta e oito mil cento e setenta 
e dois reais e cinco centavos). 
- Com R$ 6.827,95 (seis mil oitocentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos) em 
moeda nacional, sendo o aumento totalmente integralizado neste ato. 

ELDOR MIGUEL SULZBACHER, que possuía na sociedade 5.000 (cinco mil) quotas de R$ 
1,00 (um real) cada uma num valor total de 5.000,00 (cinco mil reais), passa a ter 10.000 (dez 
mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, num valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 
sendo o aumento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), integralizados neste ato em moeda 
nacional. 

§ 2.° - Em virtude das modificações havidas, o capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente 
integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios: 

1 
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SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ELIAS NEREU SULZBACHER 95,00 190.000 190.000,00 
ELDOR MIGUEL SULZBACHER 5,00 10.000 10.000,00 
TOTAL 100,00 200.000 200.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação: 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
MINERAÇÃO AGM LTDA 

CNPJ/MF: n° 14.717.593/0001-16 
NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 018.003.729-30, portador 
da carteira de identidade RG n°. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua 
Monte Castelo, 810, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, ELDOR MIGUEL 
SULZBACHER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de 
Pato Bragado - PR, nascido em 29/09/1969, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 
783.634.899-72, portador da carteira de identidade RG n°. 5.584.462-3 SESP-PR, residente 
e domiciliado na Rua Esperança, 150, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, Tem 
constituídos entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome 
de MINERAÇÃO AGM LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda 
Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 
412.0723131-5 em 01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, com sede na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, 
Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os 
sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 12/12/2011 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
MINERAÇÃO AGM LTDA 

CNPJ/MF: n° 14.717.593/0001-16 
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CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Pesquisa lavra e 
aproveitamento de recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo 
território nacional, comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para 
uso imediato na construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio 
de asfalto e complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista de 
material de construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 
200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do Pais pelos sócios e distribuídas da seguinte 
forma: 
Nome (/o) Quotas Valor R$ 
ELIAS NEREU SULZBACHER 95,00 190.000 190.000,00 
ELDOR MIGUEL SULZBACHER 5,00 10.000 10.000,00 
TOTAL 100,00 200.000 200.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 
1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ELIAS NEREU SULZBACHER 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la 
ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente. 
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- 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 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
§2.° - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade. 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino do 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 societária, 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade. 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente 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 
n.° 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

4. 
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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 	O 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 	 w 

E u) 
(7.3.  CLÁUSULA DECIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se 	W 1.11  

> enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3°, caput e parágrafos, da Lei 	Z o 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 	 o Z 

C.) 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon - 	e±: 
PR 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 ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente em via única 
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos o 
seus termos. 

Marechal Cândido Rondon - PR, 23 de Maio de 2018. 
d.> 

/Ida 5' 
TAE3E- 

Ferneil 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 MINERAÇÃO SULMINA LTDA 

CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16  
NIRE: 412.0723131-5 

                                                                                          
ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado 
na Rua Monte Castelo, 810, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000 tem constituído 
uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO 
SULMINA LTDA com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, 
Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF 
sob nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 
412.0723131-5 em 01/12/2011, resolve alterar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A razão social da empresa fica alterada para: MINERAÇÃO AGM 
LTDA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação 

 
CONSOLIDAÇÃO  

MINERAÇÃO AGM LTDA 
CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 

NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado 
na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 
85960-000, sócio da empresa que gira sob o nome empresarial de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 em 
01/12/2011, resolve consolidar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:  
   

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM LTDA, e 
tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério do titular, abrir ou 
fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 MINERAÇÃO SULMINA LTDA 

CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16  
NIRE: 412.0723131-5 

                                                                                          
CLÁUSULA TERCEIRA: A empresa iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
  
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território nacional, 
comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso imediato na 
construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio de asfalto e 
complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista de material de 
construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
  
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 
200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um real), integralizadas em 
moeda corrente do País, pelo titular: 
  
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, 
respondendo ainda pela integralização do capital social. 
  
CLÁUSULA SETIMA: A administração da empresa cabe ao Titular e com os poderes e 
atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, 
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 
próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. 
  
§1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Empresa, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações 
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser 
por prazo indeterminado. 
§2º - Poderá ser designado administrador não sócio, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 
10.406/2002. 
  
CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar 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 NONA: O titular declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na 
situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
CLÁUSULA DECIMA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo a 
empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará 
suas atividades 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 empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.  
 
Paragráfo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa 
se resolva em relação a seu titular. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: o empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de 
"pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Marechal Cândido Rondon - PR, para 
resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração da empresa. 
  

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

   
Marechal Cândido Rondon – PR, 19 de dezembro de 2019. 

 

  

 
  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e 
domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon 
– PR, CEP 85960-000, tem constituído uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM LTDA com sede no Lote Rural N 
121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido 
Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 14.717.593/0001-16, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 em 01/12/2011, 
resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa na empresa a sócia ÁGATHA ISABEL SULZBACHER, 
brasileira, solteira, menor impúbere, nascida em 17/03/2008, natural de Marechal Candido 
Rondon - PR, estudante, inscrita sob o CPF nº 150.006.349-50, e portadora da carteira de 
identidade RG nº 13.977.692-5 SESP PR, residente e domiciliada na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, 
representada por seu pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Ingressa na empresa o sócio SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, 
brasileiro, solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - 
PR, estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade 
RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila 
Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu pai 
ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio ELIAS NEREU SULZBACHER, acima qualificado, 
vende e transfere, 100.000 (cem mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, 
que possui pelo valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 
(cem mil reais), inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, ao 
sócio SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, acima qualificado, dando plena quitação das 
quotas cedidas. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O sócio ELIAS NEREU SULZBACHER, acima qualificado, vende 
e transfere, 98.000 (noventa e oito mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, 
que possui pelo valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 98.000,00 
(noventa e oito mil reais), inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do 
País, à sócia ÁGATHA ISABEL SULZBACHER, acima qualificada, dando plena quitação 
das quotas cedidas. 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
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CLÁUSULA QUINTA: Em virtude das modificações havidas, o capital social de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um 
real) cada uma inteiramente subscrito e integralizado em moeda nacional, fica assim 
dividido entre os sócios: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 50,00 100.000 100.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 49,00 98.000 98.000,00
ELIAS NEREU SULZBACHER 1,00 2.000 2.000,00
TOTAL 100,00 200.000 200.000,00

 
CLÁUSULA SEXTA: A administração da sociedade caberá a ELIAS NEREU 
SULZBACHER, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente.  
§1.º - 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 ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  
 
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período indeterminado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados.  
 
CLÁUSULA SETIMA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 
 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
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CLÁUSULA NONA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO  

MINERAÇÃO AGM LTDA 
CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 

NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Monte 
Castelo, 810, Centro, Mercedes - PR, CEP 85998-000, ÁGATHA ISABEL 
SULZBACHER, brasileira, solteira, menor impúbere, nascida em 17/03/2008, natural 
de Marechal Candido Rondon - PR, estudante, inscrita sob o CPF nº 150.006.349-50, 
e portadora da carteira de identidade RG nº 13.977.692-5 SESP PR, residente e 
domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon 
– PR, CEP 85960-000, representada por seu pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já 
acima qualificado e SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, solteiro, menor 
impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - PR, estudante, inscrito 
sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade RG nº 
10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila 
Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu pai 
ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, Tem constituídos entre si, uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO 
AGM LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, 
Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob 
nº 412.0723131-5 em 01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

    
CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, e tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, 
Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério dos sócios, abrir 
ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
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prazo de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território 
nacional, comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso 
imediato na construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio 
de asfalto e complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista 
de material de construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido 
em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios e distribuídas da 
seguinte forma:  

 
Nome (%) Quotas Valor R$ 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 50,00 100.000 100.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 49,00 98.000 98.000,00
ELIAS NEREU SULZBACHER 1,00 2.000 2.000,00
TOTAL   100,00  200.000 200.000,00
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme 
dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente.  
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.  
 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ELIAS NEREU 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
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SULZBACHER com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da 
sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante 
órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem 
como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa 
dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente.  
§1.º - 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 ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados.  
 
CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino do 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 societária, elaboradas em conformidade com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, 
na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.  
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente 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 n.º 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício 
social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o 
caso.  
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
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ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 DECIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa 
se enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido 
Rondon - PR 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 ou venha ser.  

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

   
Marechal Cândido Rondon – PR, 03 de Fevereiro de 2020. 

 

  

 
  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado 
na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 
85960-000, ÁGATHA ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor impúbere, 
nascida em 17/03/2008, natural de Marechal Candido Rondon - PR, estudante, inscrita 
sob o CPF nº 150.006.349-50, e portadora da carteira de identidade RG nº 13.977.692-5 
SESP PR, residente e domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal 
Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representada por seu pai ELIAS NEREU 
SULZBACHER, já acima qualificado e SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, 
solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - PR, 
estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade 
RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, 
Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu 
pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, tem constituídos uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 
em 01/12/2011, resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia ÁGATHA ISABEL SULZBACHER que possui na sociedade 
98.000 (noventa e oito mil) quotas integralizadas em moeda corrente do País, que possui pelo 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 98.000,00 (noventa e oito mil 
reais) inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País vende e transfere, 
50.000 (cinquenta mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 
inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País ao sócio ELIAS NEREU 
SULZBACHER, já acima qualificado.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio SILVIO GUSTAVO SULZBACHER que possui na sociedade 
100.000 (cem mil) quotas integralizadas em moeda corrente do País, que possui pelo valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País vende e transfere, 52.000 
(cinquenta e duas mil) quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil 
reais), inteiramente subscrito e integralizado em moeda corrente do País ao sócio ELIAS 
NEREU SULZBACHER, já acima qualificado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das modificações havidas, o capital social de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de R$ 1,00 (um 
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real) cada uma inteiramente subscrito e integralizado em moeda nacional, fica assim dividido 
entre os sócios: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 24,00 48.000 48.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 24,00 48.000 48.000,00
ELIAS NEREU SULZBACHER 52,00 104.000 104.000,00
TOTAL 100,00 200.000 200.000,00

 
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 
 
CLÁUSULA QUINTA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO  

MINERAÇÃO AGM LTDA 
CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 

NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, ÁGATHA 
ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor impúbere, nascida em 17/03/2008, 
natural de Marechal Candido Rondon - PR, estudante, inscrita sob o CPF nº 
150.006.349-50, e portadora da carteira de identidade RG nº 13.977.692-5 SESP PR, 
residente e domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido 
Rondon – PR, CEP 85960-000, representada por seu pai ELIAS NEREU 
SULZBACHER, já acima qualificado e SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, 
solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - PR, 
estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade 
RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, 
Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu 
pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, Tem constituídos entre si, uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 
em 01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

Página 2 de 6



 
 
 
 

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 MINERAÇÃO AGM LTDA 

CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16  
NIRE: 412.0723131-5 

                                                                                          
    

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM LTDA, e 
tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério dos sócios, abrir ou 
fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território nacional, 
comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso imediato na 
construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio de asfalto e 
complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista de material de 
construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 
200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios e distribuídas da seguinte 
forma:  

 
Nome (%) Quotas Valor R$ 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 24,00 48.000 48.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 24,00 48.000 48.000,00
ELIAS NEREU SULZBACHER 52,00 104.000 104.000,00
TOTAL   100,00  200.000 200.000,00
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 
1.052 da Lei 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
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notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas.  
 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ELIAS NEREU SULZBACHER 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la 
ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.  
§1.º - 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 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados.  
 
CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino do 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 societária, 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade.  
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente 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 n.º 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.  
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
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continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 DECIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se 
enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon - 
PR 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 ou venha ser.  

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

   
Marechal Cândido Rondon – PR, 08 de Julho de 2020. 
 
 
ELIAS NEREU SULZBACHER                   ÀGATHA ISABEL SULZBACHER 
                                                Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
 
 
 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 
Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
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ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e 
domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – 
PR, CEP 85960-000, ÁGATHA ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor 
impúbere, nascida em 17/03/2008, natural de Marechal Candido Rondon - PR, 
estudante, inscrita sob o CPF nº 150.006.349-50, e portadora da carteira de identidade 
RG nº 13.977.692-5 SESP PR, residente e domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, 
Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representada por seu 
pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado e SILVIO GUSTAVO 
SULZBACHER, brasileiro, solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de 
Pato Bragado - PR, estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da 
carteira de identidade RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua 
Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, 
representado por seu pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, tem 
constituídos uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de 
MINERAÇÃO AGM LTDA com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, 
Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e 
inscrita no CNPJ/MF sob nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob nº 412.0723131-5 em 01/12/2011, resolve alterar o contrato social 
mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto social da empresa fica alterado para: Pesquisa lavra e 
aproveitamento de recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo 
território nacional, comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita 
para uso imediato na construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, 
Comercio de asfalto e complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio 
varejista de material de construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO  

MINERAÇÃO AGM LTDA 
CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 

NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
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comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, ÁGATHA 
ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor impúbere, nascida em 17/03/2008, 
natural de Marechal Candido Rondon - PR, estudante, inscrita sob o CPF nº 
150.006.349-50, e portadora da carteira de identidade RG nº 13.977.692-5 SESP PR, 
residente e domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido 
Rondon – PR, CEP 85960-000, representada por seu pai ELIAS NEREU 
SULZBACHER, já acima qualificado e SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, 
solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - PR, 
estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade 
RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, 
Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu 
pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, Tem constituídos entre si, uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 
em 01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes:    

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM LTDA, e 
tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério dos sócios, abrir ou 
fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território nacional, 
comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso imediato na 
construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio de asfalto e 
complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista de material de 
construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 
200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pelos sócios e distribuídas da seguinte 
forma:  
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Nome (%) Quotas Valor R$ 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 24,00 48.000 48.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 24,00 48.000 48.000,00
ELIAS NEREU SULZBACHER 52,00 104.000 104.000,00
TOTAL   100,00  200.000 200.000,00
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 
1.052 da Lei 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas.  
 
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ELIAS NEREU SULZBACHER 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la 
ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.  
§1.º - 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 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados.  
 
CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 
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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 de capital que 
possuem na sociedade.  
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente 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 n.º 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.  
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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 TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 DECIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se 
enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon - 
PR 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 ou venha ser.  
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  E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente em via única, 
obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os 
seus termos. 

   
Marechal Cândido Rondon – PR, 22 de Julho de 2020. 
 
 
ELIAS NEREU SULZBACHER                   ÀGATHA ISABEL SULZBACHER 
                                                Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
 
 
 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 
Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
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ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado 
na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 
85960-000, ÁGATHA ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor impúbere, 
nascida em 17/03/2008, natural de Marechal Candido Rondon - PR, estudante, inscrita 
sob o CPF nº 150.006.349-50, e portadora da carteira de identidade RG nº 13.977.692-5 
SESP PR, residente e domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal 
Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representada por seu pai ELIAS NEREU 
SULZBACHER, já acima qualificado e SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, 
solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - PR, 
estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade 
RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, 
Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu 
pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, tem constituídos uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 
em 01/12/2011, resolve alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social que é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido 
em 200.000 (duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é elevado para R$ 
2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), dividido em 2.200.000 (dois milhões e 
duzentas mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 
 
§ 1.º: O aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois 
milhões de reais), dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas de capital no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, é inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda 
corrente nacional pelo sócio ELIAS NEREU SULZBACHER que passa a ter 2.104.000 (dois 
milhões cento e quatro mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalizando R$ 2.104.000,00 (dois milhões cento e quatro mil reais), sendo o aumento de R$ 
2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

 
§ 2.º: Em virtude das modificações havidas, o capital social no valor de R$ 2.104.000,00 (dois 
milhões cento e quatro mil reais), dividido em 2.104.000 (dois milhões cento e quatro mil) 
quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado 
pelos sócios, em moeda corrente do país fica assim dividido entre os sócios: 
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NOME (%) QUOTAS VALOR  
ELIAS NEREU SULZBACHER 95,64 2.104.000 2.104.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 2,18 48,000 48.000,00
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 2,18 48.000 48.000,00
TOTAL 100,00 2.200.000 2.200.000,00
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO  

MINERAÇÃO AGM LTDA 
CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 

NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, ÁGATHA 
ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor impúbere, nascida em 17/03/2008, 
natural de Marechal Candido Rondon - PR, estudante, inscrita sob o CPF nº 
150.006.349-50, e portadora da carteira de identidade RG nº 13.977.692-5 SESP PR, 
residente e domiciliada na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido 
Rondon – PR, CEP 85960-000, representada por seu pai ELIAS NEREU 
SULZBACHER, já acima qualificado e SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, 
solteiro, menor impúbere, nascido em 10/03/2004, natural de Pato Bragado - PR, 
estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da carteira de identidade 
RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, 
Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, representado por seu 
pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado, Tem constituídos entre si, uma 
sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 
em 01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes:    

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM LTDA, e 
tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério dos sócios, abrir ou 
fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território nacional, 
comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso imediato na 
construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio de asfalto e 
complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista de material de 
construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil 
reais), dividido em 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas de capital no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do País pelos 
sócios e distribuídas da seguinte forma:  

 
Nome (%) Quotas Valor R$ 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 2,20 48.000 48.000,00
ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 2,20 48.000 48.000,00
ELIAS NEREU SULZBACHER 95,60 2.104.000 2.104.000,00
TOTAL   100,00 2.200.000 2.200.000,00
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 
1.052 da Lei 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.  
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à 
venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito 
de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem 
seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então 
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas 
poderão ser livremente transferidas.  
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CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade cabe a ELIAS NEREU SULZBACHER 
com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la 
ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições 
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos 
necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.  
§1.º - 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 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.  
§2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os 
atos e operações a serem praticados.  
 
CLÁUSULA NONA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título 
de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: Ao termino do 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 societária, 
elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que 
possuem na sociedade.  
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente 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 n.º 10.406/2002.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, 
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.  
Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, 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.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 DECIMA QUARTA: Os sócios declaram sob as penas da lei, que a empresa se 
enquadra na situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Cândido Rondon - 
PR 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 ou venha ser.  

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

   
Marechal Cândido Rondon – PR, 15 de dezembro de 2020. 
 
 
 
ELIAS NEREU SULZBACHER             ÀGATHA ISABEL SULZBACHER 
                                          Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
 
 
 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 
Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
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ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e 
domiciliado na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon 
– PR, CEP 85960-000, ÁGATHA ISABEL SULZBACHER, brasileira, solteira, menor 
impúbere, nascida em 17/03/2008, natural de Marechal Candido Rondon - PR, 
estudante, inscrita sob o CPF nº 150.006.349-50, e portadora da carteira de 
identidade RG nº 13.977.692-5 SESP PR, residente e domiciliada na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, 
representada por seu pai ELIAS NEREU SULZBACHER, já acima qualificado e 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER, brasileiro, solteiro, nascido em 10/03/2004, 
emancipado por concessão dos pais em 23/03/2020 conforme Certidão n.º 6.209, 
Matricula 081729 01 55 2020 7 00012 079 0006209 77 emitida pelo Tabelionato de 
Notas e Protesto de Títulos de Marechal Cândido Rondon – PR, natural de Pato 
Bragado - PR, estudante, inscrito sob o CPF nº 125.314.159-20, e portador da 
carteira de identidade RG nº 10.642.524-8 SESP PR, residente e domiciliado na Rua 
Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 
85960-000, tem constituídos uma sociedade empresária limitada que gira nesta 
praça sob o nome de MINERAÇÃO AGM LTDA com sede no Lote Rural N 121-B, 18 
Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, 
CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 14.717.593/0001-16, registrada na 
Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 em 01/12/2011, resolve alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade a sócia ÁGATHA ISABEL 
SULZBACHER vendendo e transferindo 48.000 (quarenta e oito mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 48.000,00 (quarenta e oito 
mil reais) inteiramente subscritas e integralizadas em moeda nacional que possui, ao sócio 
ELIAS NEREU SULZBACHER, acima qualificado, dando plena quitação das quotas 
cedidas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade o sócio SILVIO GUSTAVO 
SULZBACHER vendendo e transferindo 48.000 (quarenta e oito mil) quotas de capital no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 48.000,00 (quarenta e oito 
mil reais) inteiramente subscritas e integralizadas em moeda nacional que possui, ao sócio 
ELIAS NEREU SULZBACHER, acima qualificado, dando plena quitação das quotas 
cedidas. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: Em virtude das modificações havidas, o capital social no valor de 
R$ 2.104.000,00 (dois milhões cento e quatro mil reais), dividido em 2.104.000 (dois 
milhões cento e quatro mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada 
uma, subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país fica assim dividido 
entre os sócios: 
 
NOME (%) QUOTAS VALOR  
ELIAS NEREU SULZBACHER 100,00 2.200.000 2.200.000,00
TOTAL 100,00 2.200.000 2.200.000,00
 
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

  
CLÁUSULA QUINTA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação: 

 
CONSOLIDAÇÃO  

MINERAÇÃO AGM LTDA 
CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 

NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, sócio 
da empresa que gira sob o nome empresarial de MINERAÇÃO AGM LTDA, com 
sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, 
Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 
em 01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes:    

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM 
LTDA, e tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, 
Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério do sócio, abrir ou 
fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu 
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prazo de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território 
nacional, comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso 
imediato na construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio 
de asfalto e complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista 
de material de construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil 
reais) divididos em 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 
1,00 (Um real), integralizadas em moeda corrente do País pelo sócio. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
respondendo ainda pela integralização do capital social.  
 
CLÁUSULA SETIMA: A administração da empresa cabe ao sócio ELIAS NEREU 
SULZBACHER e com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do 
nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da empresa. 
  
§1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Empresa, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e 
operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato 
judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 
§2º - Poderá ser designado administrador não sócio, na forma prevista no artº. 1.061 da lei 
10.406/2002. 
  
CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar 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 NONA: O sócio declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na 
situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.  
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CLÁUSULA DECIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 
empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará 
suas atividades 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 empresa, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado.  
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
empresa se resolva em relação a seu sócio. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de 
"pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Marechal Cândido Rondon - PR, 
para resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração da empresa. 
  

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

  Marechal Candido Rondon - PR, 22 de Junho de 2021. 
 
 
 
ELIAS NEREU SULZBACHER                  ÁGATHA ISABEL SULZBACHER 
                                               Representante: ELIAS NEREU SULZBACHER  
 
 
 
SILVIO GUSTAVO SULZBACHER 
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ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
nascido em 03/11/1972, comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, 
portador da carteira de identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado 
na Rua Helmuth Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 
85960-000 tem constituído uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de MINERAÇÃO AGM LTDA com sede no Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, 
SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, 
e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob nº 412.0723131-5 em 01/12/2011, resolve alterar o contrato social mediante 
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

  
CLÁUSULA PRIMEIRA: A administração da empresa cabe ao sócio único ELIAS NEREU 
SULZBACHER com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial individualmente, podendo assumir obrigações seja em favor próprio ou de 
terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. 
§1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Empresa, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações 
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser 
por prazo indeterminado. 
§2º - Poderá ser designado administrador não sócio, na forma prevista no artº. 1.061 da lei 
10.406/2002. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente instrumento. 

  
CLÁUSULA TERCEIRA: À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter a seguinte redação: 

CONSOLIDAÇÃO  
MINERAÇÃO AGM LTDA 

CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16 
NIRE: 412.0723131-5 

ELIAS NEREU SULZBACHER, brasileiro, divorciado, natural de Pato Bragado - PR, 
comerciante, inscrito no CPF/MF sob nº. 018.003.729-30, portador da carteira de 
identidade RG nº. 5.852.140-0 SESP-PR, residente e domiciliado na Rua Helmuth 
Priesnitz, 433, Vila Gaúcha, Marechal Cândido Rondon – PR, CEP 85960-000, sócio da 
empresa que gira sob o nome empresarial de MINERAÇÃO AGM LTDA, com sede no 
Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha Belmont, Marechal 
Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
14.717.593/0001-16, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0723131-5 em 

Página 1 de 4



 
 
 
 

DECIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 MINERAÇÃO AGM LTDA 

CNPJ/MF: nº 14.717.593/0001-16  
NIRE: 412.0723131-5 

                                                                                          
01/12/2011, resolvem consolidar o contrato social mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes:    

CLÁUSULA PRIMEIRA: A presente empresa gira sob nome de MINERAÇÃO AGM LTDA, e 
tem sede e domicílio na Lote Rural N 121-B, 18 Perímetro, SN, Fazenda Britânia, Linha 
Belmont, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo, a critério do sócio, abrir ou 
fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou as suas atividades em 12/12/2011 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 
 
CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa é: Pesquisa lavra e aproveitamento de 
recursos minerais pedra brita para uso imediato na construção civil em todo território nacional, 
comercio de pedras e produtos extrativos de origem mineral pedra brita para uso imediato na 
construção civil e empreiteira de obras civis, Usinagem de Asfalto, Comercio de asfalto e 
complementos, Prestação de serviços de pavimentação e comercio varejista de material de 
construção, cal, areia, pedra, tijolo e telhas. 
 
CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) 
divididos em 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um 
real), integralizadas em moeda corrente do País pelo sócio. 
 
CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
respondendo ainda pela integralização do capital social.  
 
CLÁUSULA SETIMA: A administração da empresa cabe ao sócio único ELIAS NEREU 
SULZBACHER com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial individualmente, podendo assumir obrigações seja em favor próprio ou de 
terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa. 
§1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em 
nome da Empresa, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações 
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser 
por prazo indeterminado. 
§2º - Poderá ser designado administrador não sócio, na forma prevista no artº. 1.061 da lei 
10.406/2002. 
  
CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido 
de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
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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 NONA: O sócio declara sob as penas da lei, que a empresa se enquadra na 
situação de microempresa, nos termos do art. 3º, caput e parágrafos, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
CLÁUSULA DECIMA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao 
empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Falecendo ou interditado o sócio, a empresa continuará 
suas atividades 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 empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.  
Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a empresa 
se resolva em relação a seu sócio. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Marechal Cândido Rondon - PR, para 
resolver quaisquer litígios oriundos da presente Alteração da empresa. 
  

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

  Marechal Candido Rondon - PR, 28 de Junho de 2021. 
 
 
 
     ELIAS NEREU SULZBACHER                   
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
14.717.593/0001-16
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
01/12/2011 

 
NOME EMPRESARIAL 
MINERACAO AGM LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MINERACAO AGM 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.89-3-01 - Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 
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 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
EST LOTE RURAL 121-B 18 PERIMETRO 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
FAZENDA BRITANIA 

 
CEP 
85.960-000 

BAIRRO/DISTRITO 
LINHA BELMONT 

MUNICÍPIO 
MARECHAL CANDIDO RONDON 

UF 
PR 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AGMMINERACAO@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(45) 8816-7882 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
01/12/2011 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/02/2022 às 09:56:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



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

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

 
Nome: MINERACAO AGM LTDA
CNPJ: 14.717.593/0001-16 

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 18:56:22 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.
Código de controle da certidão: 261F.C985.FD68.3E5D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 14.717.593/0001-16
Razão Social: MINERACAO AGM LTDA
Endereço: EST LOT RURAL 121-B 18 PERIMETRO SN FAZENDA BRITANIA / LINHA

BELMONT / MARECHAL CANDIDO RONDON / PR / 85960-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:12/02/2022 a 13/03/2022 
 
Certificação Número: 2022021201460185185023

Informação obtida em 19/02/2022 10:30:54

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

Voltar Imprimir



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MINERACAO AGM LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.717.593/0001-16
Certidão nº: 5988041/2022
Expedição: 19/02/2022, às 10:09:44
Validade: 18/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que MINERACAO AGM LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 14.717.593/0001-16, 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.° 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.br).
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 Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 

 
Comprovante  de  Inscrição  Cadastral - CICAD

 
Inscrição no CAD/ICMS

90581986-06
Inscrição CNPJ

14.717.593/0001-16
Início das Atividades

01/2012
 

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial MINERACAO AGM LTDA

Título do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento AC LOTE RURAL 121-B 18 PER, SN, F BRITANIA - LINHA BELMONT - CEP 85960-

000
FONE: (45) 8816-7882

Município de Instalação MARECHAL CANDIDO RONDON - PR, DESDE 01/2012
 ( Estabelecimento Matriz )

 
Qualificação

 Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE
06/2021

 Natureza Jurídica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do

Estabelecimento
4689-3/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA EXTRACAO MINERAL,
EXCETO COMBUSTIVEIS

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-
METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
TIJOLOS E TELHAS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM
GERAL

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

 
Quadro Societário

Tipo Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial Qualificação
CPF 018.003.729-30 ELIAS NEREU SULZBACHER SÓCIO-ADMINISTRADOR

 
 
 

Este CICAD tem validade até 24/03/2022. 
 
 
 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90581986-06
 

Emitido Eletronicamente via Internet
22/02/2022 10:02:47

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

http://www.fazenda.pr.gov.br/


Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 025635442-10

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.717.593/0001-16
Nome: MINERACAO AGM LTDA
 
         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 07/04/2022 - Fornecimento Gratuito
 
 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
 

N° 2960 / 2022
 

CONTRIBUINTE Autencidade: WGT191203-000-YWHPLTTSPDTNHL-2

Requerente:  
Nome/Razão: MINERACAO AGM LTDA 3162338
CNPJ/CPF: 14.717.593/0001-16
Endereço: LOTEAMENTO RURAL, 121B
Complemento: FAZENDA BRITANIA
Bairro: LINHA BELMONTE Cidade: Marechal Cândido Rondon - PR

FINALIDADE

COMPROVAÇÃO PRÓPRIA

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos Órgãos competentes desta Prefeitura,
sobre o contribuinte acima descrito, CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente
data.

                      Valores atualizados até 18/02/2022.

                      Os  tributos  em  Dívida  Ativa,  foram  parcelados  com  base  no  art.  63  da  Lei  Complementar  nº  26  de  26/12/2002  (CTM);  não
possuindo parcelas vencidas.

                      "...As condições para concessão do favor e as garantias a serem oferecidas pelo beneficiário;"

                      Reserva-se  o  direito  da  Fazenda  Municipal,  cobrar  dívidas  posteriormente  constatadas,  mesmo  as  referentes  a  períodos
compreendidos nesta CERTIDÃO.

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

                      MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 18 de fevereiro de 2022

________________________________________

WGT191203-000-YWHPLTTSPDTNHL-2





Capital Social
R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)
Capital Integralizado
R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais)

Dados do Sócio
Nome
ELIAS NEREU
SULZBACHER

CPF/CNPJ
018.003.729-30

Participação no capital
R$ 2.200.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
ELIAS NEREU SULZBACHER

CPF
018.003.729-30

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
29/06/2021

Número
20214210634

Ato/eventos
002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
41207231315

CNPJ
14.717.593/0001-16

Data de Ato Constitutivo
01/12/2011

Início de Atividade
12/12/2011

Endereço Completo
Estrada LOTE RURAL N. 121-B, 18 PERIMETRO, Nº SN, FAZENDA BRITANIA, LINHA BELMONT - Marechal Cândido Rondon/PR - CEP 85960-000

Objeto Social
PESQUISA LAVRA E APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA CONSTRUCAO CIVIL EM TODO
TERRITORIO NACIONAL, COMERCIO DE PEDRAS E PRODUTOS EXTRATIVOS DE ORIGEM MINERAL PEDRA BRITA PARA USO IMEDIATO NA
CONSTRUCAO CIVIL E EMPREITEIRA DE OBRAS CIVIS, USINAGEM DE ASFALTO, COMERCIO DE ASFALTO E COMPLEMENTOS, PRESTACAO
DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CAL, AREIA, PEDRA, TIJOLO E TELHAS.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2022, às 07:26:49 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código J5VBXBAT.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
Secretário Geral

PRC2209918855

Nome Empresarial: MINERAÇAO AGM LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: PRC2209918855

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

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 14.717.593/0001-16 DUNS®: 901135565
Razão Social: MINERACAO AGM LTDA
Nome Fantasia: MINERACAO AGM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 24/02/2022 09:27 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 14.717.593/0001-16 DUNS®: 901135565
Razão Social: MINERACAO AGM LTDA
Nome Fantasia: MINERACAO AGM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 24/02/2022 09:27 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 14.717.593/0001-16 DUNS®: 901135565
Razão Social: MINERACAO AGM LTDA
Nome Fantasia: MINERACAO AGM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/06/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 23/07/2022
FGTS 13/03/2022
Trabalhista Validade: 13/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 07/04/2022
Receita Municipal Validade: 18/03/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 24/02/2022 09:27 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

http://www.tst.jus.br/certidao


Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 14.717.593/0001-16 DUNS®: 901135565
Razão Social: MINERACAO AGM LTDA
Nome Fantasia: MINERACAO AGM
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná

94133/2021 01/02/2022

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

IAP Istituto Ambiental do Paraná 29654 04/10/2021

PORTARIA TITULO MINERÁRIO DNPM 101/2019 05/12/2025

Emitido em: 24/02/2022 09:27 de
CPF: 090.575.919-28      Nome: FELIPE KAUAN WEBER

11



24/02/2022 09:27 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1

 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

 
Voltar

Incluir ImpedimentoIncluir Impedimento

Tipo documento CNPJ Número documento 14717593000116

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de    até  

Data de Início Impedimento: de    até  

Data de Fim Impedimento: de    até  

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

PesquisarPesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

 
 

Imprimir

http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar", "", false, "", "http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/impedidos-de-licitar/54", false, true))
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx


24/02/2022 09:28 Cadastro de restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidos.aspx 1/1

 
Consultar restrições ao direito de contratar com a Administração Pública

 
Voltar

Incluir ImpedimentoIncluir Impedimento

Tipo documento CPF Número documento 01800372930

Nome

Fornecedor

Tipo de Sanção Todos

Período publicação : de    até  

Data de Início Impedimento: de    até  

Data de Fim Impedimento: de    até  

Situação: Todas

Links úteis: Consulta TCU / Consulta CADIN PR

Pesquisa de restrições

PesquisarPesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

 
 

Imprimir

http://www.tce.pr.gov.br/
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$ContentPlaceHolder1$ucImpedidos1$lbtVoltar", "", false, "", "http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/impedidos-de-licitar/54", false, true))
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
http://www.cadin.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7
https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWebImpressao.aspx


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/02/2022 às 09:29) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 018.003.729-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6217.7A19.12E7.2753 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 24/02/2022 as 09:29:13 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

http://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php?codControle=6217.7A19.12E7.2753&cpfCnpj=01800372930


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ELIAS NEREU SULZBACHER 
 
CPF/CNPJ: 018.003.729-30 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

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

 
  

 

Certidão emitida às 09:29:28 do dia 24/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 7YCU240222092928 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


 
 
 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
CERTIDÃO NEGATIVA 

 
DE 

 
INABILITADOS 

 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ELIAS NEREU SULZBACHER 
 
CPF: 018.003.729-30 

 
 

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

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

  
 
Certidão emitida às 09:29:43 do dia 24/02/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA 
 
Código de controle da certidão: 6DX9240222092943 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5


 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 24/02/2022 09:30:07 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MINERACAO AGM LTDA 
CNPJ: 14.717.593/0001-16 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 



24/02/2022 09:28 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=01800372930&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2… 1/1

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

01800372930

Data da consulta: 24/02/2022 09:07:25 
Data da última atualização: 24/02/2022 05:40:09

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

https://www.portaldatransparencia.gov.br/origem-dos-dados#8
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