
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
Relatório de ComÊrovante de Abertura de Procêssos

Página 1 / 1

Dala: 23107 12019

Filtros âplicádos âo relatóriô

Número do processo: 0036.0074849

Número do processo:

Solicitação:

Número do documento:

Requerente:

BeneÍiciário:

Enderêço:

Complemento:

Loteâmento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolização

Localização atual;

Org. de destinoi

Pro.\Jado por:

Situaçáo:

Protocolado eml

Súmula:

lvanâ

0036.0074E49

524 - DOCUMENTOS DE LtCtrAÇÃO

978660668 - COfu4PENSA MINERADORA LTDA

Número único: í 56.238.YL4-00

Númêro do protocolo: 74859

Bairro

Condominio:

Celular:

l\,lunicípio:

Fax:

Notificado por: E-mail

001.001.004 - Protocolo

001.001.004 - Protocolo

lvana Doborovski

Não analisado

23107 12019 16142

Atualmente com: lvana Doborovski

Procedência: Intema Prioridade: Normal

Concluído em:

Em trâmite: Não

Previsto parai

pREGÃo ELETRôNtco 66/201s - pRocESSo LtctrATóRlo 102/2019

?tr

Sistemâ: PÍotocolo Fly / Usuário: iva / Relatório de Comprovanle de Abêrturê de Procêssos

(Req

LTDA

Ho.a:16:42.15

ffi

CPF/CNPJ do requerente:

cPF/CNPJ do beneficiário:

ObservaÉo:



AO
MUNTCíPIO DE I

Pregão Eletrônil
Processo Licitat
COMPENSA MII
CNPJ:18.815.89



COMPENSA MINERADORA LTDA
CNPJ/MF sob ne t-8.816.898/0001-36 - tE 90645652-46

Rodovia BR-476 - KM 347 - S/N - Colônia Luzia
Paula Freitas - pR - CEp 84.630-000

ANEXO 7

DEcTARAçÃo coNTENDo tNFoRMAçôes rnna rrrus DE AsstNATURA DA ATA DE
REGISTRO OE PREçOS/CONTRATO

Razão Social da proponente: COMpENSA MINERADORA LTDA

Endereço: Rodoüa BR-476 - KM 347 - S/N

Bairro: Colônia t-uzia - CEp:84.630-000

Cidade: Paule Freitas - Estado: paraná

CNPJ ne 18.816.898/0001-36

lnscrição Estadual ne 90645652-46

lnscrição Municipal/tSS (alvará) ns 2653 / 583

Ne do telefone: (42) 3522-6303 - Ns de fax da empresa: (42) 3522_6303

Nome do representante legal autorizado para assinatura do contrato: MÁRro FRANzoTJUNToR

Função do representante legal: Sócio Administrador

Endereço do representante legal: Rua Germeno Ungêr, n9 20, Cidade Novâ, porto União - SC

RG np 19.608.803 - órgão emissor: ll/Sp

CPF ne 105.477.338-60

Paula Freitas - PR, 18 de julho de 2019

COMPENSA MINERADORA ITDA
cNPJ/MF 18.816.898/OOO1_36

MARIO FRANZOI NETO
Procurador

RG ne 19.608.803 /Sp
CPFlMF ns 105.477.338-60

(inserir carimbo da Em presa)

cp..tlP.EN§.â\

MaÍio Franzoi Neto
C PF:06 2.849.3 19-30

Ç



COMPENSA MINERADORA LTDA
CN PJIM F sob n s 18.8 16. 898/000 1-36 - tE 906456s2-46

Rodovia BR-476 - KM 347 - S/N - Colônia Luzia

Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000

ANEXO 3

CARTA PROPOSTA

À
PREFE|TURA MUNtctpAL DE utrttÃo oa vtrónrA - PARÂNÁ

Pregão Eletrônico ne 66/2019 - sRP - PROCESSO Ne tO2lZOtg

A empresa COMPENSA MINERADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNpJ/MF sob
ns 18.816.898/0001-36, lnscrição Estadual sob ne 90645652-46, com sede na Rodovia BR-476 - KM 347 -
s/N - colônia Luzia, na cidade de pâula Freitas - pR - cEp 94.630-000, neste ato represêntada por seu
Procurador, sr. MÁRlo FRANzol NETo, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador do RG.
sob ne 4.581.037 SESP/SC e inscrito no CPF/MF sob nq 062.849.319-30, residente e domiciliado na Rua
Germano unger, ne 20, Bairro cidade Nova, na cidade de porto união, Estado de santa catarina - cEp
89.400-000, propõe a Prefeitura Municipal de união da vttória/pR, fornecer os produtos a sêguir
espêcificados, nas seguintes condições:

Obs. item 14 decorrente do deserçõo de licitonte intetessodo no quoto rcservodo poro ME/Epp

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente Iicitação, que
se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida
de licitar e contratar com a Administração pública.

c) se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de preços, o Sr(a).
MÁR|O FRANZOT JÚNtOR, portador(a) da carteira de identidade RG ne 19.608.803 /sp e cpF/MF np
105.477.338-60.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das
propostas, conforme estipulado no presênte edital.

Item Descrição Resumida Unidade Quantidade
(Rs

Valor
Unitário Valor Total (RS)

3 Pedra Erita ne I Tonela d a 7.500,00 15,90 119.250,00
5 Pedra Brita ns 2 Ton ela d a 5.2s0,00 23,95 725.737,50
73 Pó de Pedra Íoneiada s.250,00 10,28 s3.970,00
74 Pó de Pedra Tonelada 1.750,00 10,28 17.990,00

TOTAL 316.947,50
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS 316.947,50 (Trezentos e dezesseis mil novecentos e quarenta e sete reâis e
cinquenta centavos

n-À=.-
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COMPENSA MINERADORA LTDA
CNPJ/MF sob ns 18.816.898/0001-36 - lE 9064s652-46

Rodovia BR-476 - KM 347 - S/N - Colônia Luzia

Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000

e) Para contato informamos

Res nsável Representante Legal (nome completo): MÁRlo FRANzol NETo

Telefone Fixo n.e: (42) 3522-6303
Fax nP: (42) 3522-6303
Telefone Celular ne: (42) 9.9876-9494
E-mail: mariofranzoi@gmail.com

Paula Freitas - PR, 18 de julho de 2019

COMPENSA MINERADORA LTDA

cNPJ/M F 18.815.898/0001-36
MARIO FRANZOI NETO

Procurador
RG ns 19.608.803 lllSP

CPFlMF ne 105.477.338-60.

(inserir carimbo da Em presa )

CEMPENSA\\
Mrr..^cÀô. c o N.i 110

Mario Fr
CPF:062

anzoi Neto
.849.319-30

I
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COMPENSA MINERADORA LTDA
CNPJ/MF sob ne 18.816.898/0001-36 - lE 90645652-46

Rodovia BR-476 - KM 347 - S/N - Colônia Luzia

Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000

ANEXO "02"

DECLARAçÃO UNIFICADA

À
Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR
Pregão Eletrônico ne 55/2019 - SRP - PROCESSO Ne LO2l2Ol9

Prezados Senhores:

O Signatário da presente, MÁRlO FRANZOI NETO, brasiteiro, solteiro, administrador de
empresa, portador do RG. sob ne 4.581.037 SESP/SC e inscrito no CPFIMF sob ns 062.849.319-
30, residente e domiciliado na Rua Germano Unger, ne 20, Baírro Cidade Nova, na cidade de
Porto União, Estado de Santa Catarina - CEP 89.400-000, nalAnd!çêS de fleçulador da Empresa

COMPENSA MINERADORA LTDA, pessoa.iurídica de direito privado, inscrita no CNPI/MF sob nq

18.816.898/0001-36, lnscrição Estadual sob ne 90545652-46, com sede na Rodovia BR-476 - KM
347 - S/N - Colônia Luzia, na cidade de Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000, declara sob as
penalidades cabíveis:

(1) Que se sujeita e concorda na íntegra e com todos os termos do Edital da Licitação, bem
como às estabelecidas na minuta do Termo de Contrato e demaís documentos de licitação.

(2) Que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e em nome desta
empresa e que a mesma se submete à automática desclassificação, caso tal venha a ocorrer
durante o processo de licitação.

(3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou
que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo 32, parágrafo 2e, e arÍigo 97
da Lei Federal ne 8.666/1993, e suas altêrações, e que esta empresa está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(4) Que a empresa não foi declarada inidônea por qualquer esfera federativa e nem está
suspensa do direito de licitar ou impedida de contratar com o Município de União da Vitória/PR,
enquanto durarem os efeitos da sanção.

(5) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos apresentados e

informações prestadas e, em qualquer tempo, se compromete a apresentar a documentação,
quando a mesma for solicitada pelo(a) Pregoeiro e Equipe de Apoio para diligências, e exime o
ora Contratante de qualquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar. _/+(n-

)A-l-J-><--l-

ç



COMPENSA MINERADORA ITDA
CNPJ/MF sob ns 18.816.898/0001-36 - lE 90645652-46

Rodovia BR-476 - KM 347 - S/N - Colônia Luzia

Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000

(6) Que se vencedora do(s) Lote(s) do objeto licitado, atenderá as exigências e especificações
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

(7) Que, entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis (tecnico ou legal) ou componentes
do seu quadro funcional, não figura servidor público, funcionário, empregado ou ocupante de
cargo comissionado, não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na

Administração Municipal de União da Vitória/PR.

(8) Que esta empresa retirou e analisou o Edital e seus Anexos, que tomou conhecimento de
todas as informações e condições necessárias para elaboração de nossa proposta comercial.

(9) Que assumiremos inteira responsabilidade pelo perfeito e completo fornecimento dos itens
licitados.

(10) Que estamos cientes que a inverdade relativa às DECLARAÇÕES ora prestadas sujeita a

Declarante às penalidades legais, dentre elas a exclusão do certame licitatório.

(1U Comprometemo-nos a mânter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

(12) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de
preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do
objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do
Contrato;

(13) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.e 8.078 - Código de Defesa do
Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico ne 6612019 - SRP -
PROCESSO Ne 102/2019, realizado pela Prefeitura de União da Vitória - PR.

(14) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei condiciona as Partes o seu

cumprimento.

Paula Freitas - PR, 18 de julho de 2019.

COMPENSA MINERADORA LTDA

cNPJ/MF 18.816.898/0001-35
MARIO FRANZOI NETO

Procurador

CEMPENSA\\
írxE.^ç^o. coNçaarO

RG ne 19.608.803 tt15P / CPF/MF ns 105.477.338-60.
Maíio FÍanzoi Neto

CPF:062,849.319.30



República Federativa do Brasil
Estado do Paraná - Comarca de União da Vitória

3" Tabelionato de Notas
Pmra Alvir RiesembêÍg; 51 - cento - Fone/faxi (42) 3522-2299 / 3522-0013 / 3523- 13 14 - CEP 84.600- 150
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DIVISÃO EXTRÀ Ãorc MER DE PEDI
em favor de
MARIO FRANZOI NETO.
como abaixo se declara:

S A I B A M os que este público instrumento de procuração bastante virem, que aos vinte e
oito dias do. mês de novembro do anor de dois mil e dezoito (28.11.2018), nesta cidade e

comarca de Llnião da Vitória" Estado do Paraná, compareceu como outorgante nesta
Serventia: I - DAS PARTES: I,I _ OUTORGANTE: DIWSÃO NXTN.q.CÃO B
COMERCIO DE PEDRAS LTDA. pessoa jurÍdica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n" 18.816-8 e no NIRE sob no 41 2 0769373-1 com sede na
Rodovia BR 476, s/n', Km , Colonia Luiza. na cidade de Paula Freitas, PR" neste ato
por seu sócio: MARCELO FRANZOI, brasileiro, casado, com 43 anos de idade, nascido
aos 20.01 .1 975, natural de São Paulo. SP. ernpresário. filho de Mario Franzoi e Terezinha
Sidonea Franzoi, portador da Carteira Nacional de Habilitação registro n" 02820120502,
do DetrarL/SC. expedida em 09.03.2018, onde consta a Céduia de ldentidade RG n'
22291518 SP, e inscrito no CPF'/M! sob n" 153.05ó.328-38, residcntc c domiciliado na
Rua Joaquim Nabuco. no 160. bairro Cidade Nova, na cidade de Porto União. SC; I.2 -
OUTORGADO: MARIO FRANZOI NETO. brasileiro, solteiro, com 24 anos de idade,
nascido aos 21.10.1994, filho de Mario Franzoi Juniot e Regilaine Aparecida Victor
Franzoi, portador da Carteira Nacionai de Habilitagão registro n" 05799678519. do
Detran {PR,
SC, e inscrito no
Germano Unget, n" 20. Bairro Cidade Nova, na cidade de Porto tJniào. SC; II - DA
IDENTIDADE E CAPACIDADE DA OUTORGANTE: A outorgante por seu sócio,
conforme autoriza a Clausula Décima Terceira. da Primeira Alteração do Contrato Social,
registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n' 20146710126, em 02.12.2014;
e a Segunda Alteração do Contrato Social, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob n.
2A178356174, em daa de 22.12.2017, devidâmente confirmada no site
wrwv.empresafacil.or.qov.br sob o código de verificação n" 11704887220, e arquivados
em pasta própria de confiatos sociais sob no 43, nas fls. i52 à 158, e Certidão Simptificada
n' 18/702898-2, expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná, em data de
23.11.2018. declarando o sócio, sob pena dc responsabilidade civil e criminal, que não há
altcraçôes contratuais posteriores da que consta na certidão simplificada apresentada, o
qual foi recoúecido como o próprio por mim. tendo em vista os documentos de
identificação que me foram apresentados, cuja capacidade reconheço para o ato e dou fe.
III - DO MANDATO: A pessoa jurídica outorgante, por meio de seu rcpresentante, por
este público inslrumento e na melhor forma de dircito, nomeia e constitui seu bastante
procurador o outorgado acima reÍ'erido e qualificado, a quem confere poderes especiais e
específicos para, no exercício de sua atividade empresarial: l) pagar e receber contas,
comprar e vender mercadorias relativas ao ramo de negócio tla outorgante, promover
cobranças amigáveis e judiciais, receber, dar recibos e quitações; 2) movimentar toda e
qualquer conta corrente, em quaisquer estabelecimentos de crédito bancário e/ou
cooperativas de crédito, de todo o território nacional, em especial movimentar a contâ no
40500-0 da eDcla co /5ô

2.2017, onde consta a Cédula dc Idenüdade RG n'4581037
sob n' 062.849.319-30, residente e domiciliado na Rua
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Associados do Vale do Canoinhas - SICOOB - SC, podcndo alienar, assinar propostas e
repasses de recursos do BNDS, assinar/celebrar contrato, a,,Íorizar débito, avalizar cédula
de crédito bancário, avalizar duplicaÍa, avalizaÍ promissória, cadastrar/alterar senhas,
confessar dívida ou obrigações, dar e receber quitação, efetuar financiamento, efetuar
pagamento, efetuar saques, emitir cédulas de crédito bancário, emitir cheques, emitir
duplioata, emilir promissória, emilir recibos, endossar cheques, endossar duplicata,
endossar promissória, hipotecar, penhorar, prestar fiança em contrato, retüar taloniirio,
solicitar alterações de limites, solicitar saldos e extratos bancários, solicitar transferências
bancárias, solicitar/retirar cartões, tomar empréstimo, transigir; 3) representá-la erl
quaisquer Repartigões Públicas Federais, F.staduais. Municipais e Autarquias, bem como
perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, Receita Estadual e Federal, Receita
F ederal do Brasil, Juntas Comcrciais, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
inclusive peÍante as empresas concessionárias de serviços públicos de um modo geral,
inclusive na Justiça do Trabalho e no Conselho de Contribuintes; 4) representá-la em
licitações públicas, a realizar-se-á em todo o território nacional, podendo concordar com
todos os seus termos, assistir a abertura de propostas- fazer impugnações, reclamações-
protestos e recursos, 1àzer propostas de valorcs c novas propostas, rebaixar preços,
conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou
depositadas: 5) administrar civil e comercialmenÍe o setor pessoal da pessoa jurídica
outorgante, onde se faça necessária a presença, outorga ou anuência, tanto em repartições
públicas em geral, quer municipais, edaduais, lederais ou autarquias, perante a Caixa
Econômica Federal, lnstituto Nacional de Seguro Social - INSS,. Ministério do Trabalho,
Ministério Público, Ministério Público do Trabalho, Sindicato da Categoria, Receita
Federal do Brasil e onde mais for preciso e for de direito, podendo requerer e assinar
termos, folhas, guias, declarações, protocolos, seguro desemprego. PPP Perfil
Profissional Profissiografico, aviso prévio, rescisões, recibo de enlrega <Ia CTPS, Carteira
de Trabalho e Previdência Social CTPS, fichas de admissão, contratos de experiência,
recibos e avisos de Íérias, requerimentos e tudo quanto seja exigido pelos órgãos
competentes, admitir e demitir funcionários, fixando-lhes ordenados e comissões. assinar
contratos, homologar rescisões e assinar todos os respectivos documentos perante órgãos
competentes na área trabalhista e de Recursos Humanos; 6) comprar e vender automóveis,
representá-la perante o Detran, Ciretran ou qualquer outro órgão de trânsito competente,
INME'fRO, e em leilões, de todo o teÍitório nacional, apresentar, retirar e assinar os
documentos necessiirios, dar lances, assinar contrâtôs, NP, constituir procuradores para a
prática de atos que envolvam os veículos, documentos, inclusive o CRV do dito veículo.
prestar declarações, concordar, discordar, requerer, liberá-los de qualquer alienação
fiduciaria, assinar termos de vistoria- requerer 2" via de clocumentos. passar recibos e dar
quitação, pagar taxas e ou guias" relirar os veiculos em caso de apreensão, transitar e
assumir toda c qualquer responsabilidade sobre os veículos; 7) contratar advogados,
conferindo-lhes os poderes constantes da clausula "Ad-Judicia, Ad-Negotia e Ad-Extra",
para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo representá-la em
audiência, e os especiais de transigir, desistir, consordar, discordar, fazer acordos, Íirmar
compromissos. recolrer, apelar, seguir a causa até tinal sentença, e liquidação, impetrar
mandatos de segurança, requerer falências, conceder ou embargar pedido de recuperação
judicial, fazer declarações de créditos; 8) representá-la perante qualquer Autoridade
Certificadora no âmbito da ICP-Brasil, Serasa AC, Certising e a ICP-Brasil, nos atos
relativos à validação da solicitagão do certificado digital, que pode ser NF-e Nota Fiscal
Eletrônica, NFC-e Nota Fiscal Consumidor, SPB, de Servidor, e-CNPJ, como responsável
pelo uso do rcferido certihcado, podendo para esses fins, apresentar, retirar e assinar
documentos, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel desempenho do
presente mandato. IV - DO SUBSTABELECIMENTO: Fica vedado o
substabelecimento. V - DO PRAZO DE EFICÁCIA: Prazo indetcrminado. VI - DAS
DECLARAÇÕES: A outorgante, por mcio de seu representante, declara: a) que se
responsabiliza civil e criminalmente pelas informações e declarações prestadas nesle ato e
pela veracidade dos documentos apresentados, ciente das sanÇões previsto.s no artigo 299
do Código Penal Brasileiro, de modo a isentar este SeryiÇo Notaríal por qualquer
responsabilidade nesse sentido; b) que conJériu e conigiu os poderes, qualificação do
mandatário, objeto, prazo, possíbilidade ou vedação de substabelecimento e todas as

mais cláusulas tncl §ea
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a sua solicitação. VII - CERTIFICA À OFICIAL DESIGNADAI a) Que o outorgado
ao uíilizar o presente instrumento deverá se pautar em postulados de probidade, corueção
e boa-/é, sendo que o mesmo responderá por evenhnis fahas ou excessos cometitlos, na

forma prevista no Código Civil Brasileiro.- b) A outorgante foi cienÍificada por este
tabelião da exisíência e do teor do Provimento 42/2014 da Conegedoria Nacional de
Justiço que delermina ser obrigalório para esíe Tabelionato proceder ao envio posíal de
cópia do presente ifistrumento de procuração para a Junto Comercial do Estado, para a
devida aveúação junto aos alos constirutivos da empreso, da existência de quaisquer
procurações que oulorgue poderes de administração, gerência de negócios ou
movimentaçtio de conla correnle vinculada a empresúrio individual, sociedode
empresdria ou cooperativa. Ao Custo lolsl do prcseníe insírumento foi acrescido o valor
devitlo pela obrigalória expedição de cópias auíenticadas desle insírumento e sea envio
postal com aviso de recebimealo para a respecliva Junta Comercial. VIII - DO
ENCERRAMENTO: E, de como assim disse e me pediu, lawei este instrumento, que
depois de lido e achado conforme, aceita e assina, perante mim, do que tudo dou fé.- Fica
dispensada a presença das testemunhas em conformidade com o art. 676, do Código de
Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Paraná.- Er1 (aa) Daniel Sebben -
Escrevente Juramentado, que digitei. E eu. (aa) Gisele Janc Bein de Lima Adam - Oficial
Designada, que a mtrndei digitar, subscrevi, conÍ'eri e assino em público e raso.- Custas: em
VRC 384.ó2; emR$ 74,23; Selo R$ 0,80; ISS R$ 2,23; Funrejus R$ 18,56; Fadep R$ 3,71-
Protocolado sob no 598 em data de 28.11.2018.- Em testemunho (aa) da verdade.- União
da Vitória" 28 de novembro de 2.018.- (aa) DI\4SÃO EXTRAÇÀO E COM-ERCIO DE
PEDRAS I,TDA. MARCELO F ZOI.- (aa) GISELE JANE BEIN DE LIMA ADAM
- OFTCIAI DESÍGNADA.- lias em seguida confere em todo com a original, ao
qual me reporto e dou Íé. Eu. (Gisele Jane Bein de t.ima Adam)
Oficial Designada. a fiz digitar on subscrevi e assino em público e raso.

Em testemunho da verdade. FUIIÂRPEII
llnião da Vitória" 28 bro de 2018.-
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Drvt§Ão ExrRAçÃo E coMÉRclo DE PEDRAS LTDA
cNPJ/MF 1 8.8í6.898/0001 -36

NtRE 41207693734
TERCEIRA ALTERAçÂO CONTRATO SOCIAL

' 
ROGÉRlo FRÂNCI§CO FAE§§ER DE SOUZA, bTAS|ICTO,

maior, casado sob o regimê de separação de bens,
empresário, nascido em 14/01/1968, nâ cídade de Quedas
do lguaçu - PR, portador da Cédula de ldenlidade sob no

18aR 1.795.738 lí§C e inscrito no CPFiMF sob rÔ
604.018.85968, residente e domiciliado na cidade de Porto
União, Estado dê Sânta Catarinã, na Rua Ítllatos Costa, no

420, Apto 01, Centro, CEP 8S.400-000; MÁRIO FRANZOI
JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o regime de
Comunhão Parcial de bens, empresário, nascido em
1410í/í968, na cidada de §ão Paulo - SP, portador da
Céduta de ldentidade sob no 19.608.803 IVSP e ins«ito no
CPF/MF sob no 105.477.338-60, residente e domiciliado na
cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, na Rua
Germano Unger, no 20, Bairro Cidade Nova, CEP 89.400-
000; MARCELO FRANZOI, brasileiro, maior, casado sob o
regime de separaçâo de bens, empresário, natural da cidade
de São Paulo - SP, portador da Cédula de ldentidade sob no
22.291.518-3 llisP e inscrito no CPF/MF sob no
153.056.328-38, residente e domicitiado na cidade de Porto
União, Estado de Santa Catarina, na Rua Joaquim Nabuco,
no 160, Bairro Cidade Nova, CEP 89.400-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome
empresarial de DIV§ÃO EXTRÂçÃO E COMÉRC|o DE PEDRAS LTDA, inscrita no
CHPJ/MF 18,816.8981000Í-36, corn sedê na cidade de Paula Freitas, Êstado do
Paraná, sito à Rodovia BR 476 KM 347, Cotôniâ Luzia, S/N, CEp 44.630-000, com seu
contrato social original registrado na MM Junta Comercial do paraná sob no
4í207693734 ern 29/08/20í3, e posteriores âlterações, resolvem por este instrumento,
alterá-lo e dar nova redaçáo consolidada ao seu contrato social, conforme as cláusulas
seguintes:

I
\

À
rl\\

§

CLAUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio ROcÉRlo FRANCISCO
FAE§§ER trE §OUZÀ, que possui 1.500.000,00 {Um milhão e quinhentas mil) quotas,
totalizando a impoúância de Rg ,t.500.000,00 (Um milhão e quinhêntos mil reais),

ndo nsferi lo oneros ra ô§ §oc
Ê forma

Ji,J'{TÀ ÇO',{ERC:ÂI
$.ú FAâÁrili
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DlVlSÃO EXTRAçÃO E COMERCTO DE PEDRAS LTDA
CNPJIMF í 8.8' 6.8981000í -36

NIRE 41207693734
TERGETRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOG|AL

1. MÁRlo FRANZOI JUNIOR a quantia de 750.000 cotas de capital pelo valor
acertado de R$ 2.000.000,00 (dois milhÕes de reais) a serem pagos em moeda
corrênte nacional da seguinte forma:

a) Entrada no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil roais), a ser
pago no mês de dezembro de 2018;

b) Parcela lntermediária 01/07 no valor de R$ í25.000,00 (Cênto ê vinte e cinco
mil reais), a seÍ pago no mês de FEVEREIRO de 2019;

c) Parcela lnêrmediária 02/07 no valor de R$ 125.000,00 (Csnto e vinte e cinco
mil reais), a ser pago no mês de MARÇO de 2019;

d) Parcela lntermediária 03/07 no valor de R$ 37.§00,00 {TÍintâ e sete mil e
quinhentos reais), a ser pago no môs de ABRIL de 2019;

e) Parcela lntermediária 04/07 no valor de R$ 37,500,00 (Trinta e sete mil e
quinhentos reais), a ser pago no mês de MAIO de 2019;

f) Parcela lntermêdiária 05/07 no valor de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil ê
quinhentos reais), a ser pago no mês de JUNHO de 2019;

gl Parcela lntermediária 06/07 no valor de R$ 37.500,00 (Trinta e setê mil ê
quinhentos reais!, a ser pago no mês de JULHO de 2019;

SALDO DEVEDOR, no montante de RS 1.350.000,00 (Um Milháo e trezentos e
cinquenta mil reais), em 27 (Vinte e sete) parcelas monsais e suceasivas, no
valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) cada uma com inicio do
vencimento em AGOSTO de 2019.

2. MARCELO FRANZOI, a quantia de 750.000 cotâs de câpitâl pêlo vâlor acertado
de RS 2.000.000,00 (dois milhÕes de reais) a serem pagos em moêda co
nacional da seguinte forma-

)

rÍentf 
n

t' lt'l-

aserla) Entrade no valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquênta mil reais),
pago no mês de dezembro de 2018;

b) Parcela lntcrmêdiária 01/07 no valor de R$ '125.000,00 (Cento e vinte e cinco
mil reais), a ser pago no mês de FEVEREIRO de 2019;

CERttEIco o REGISIRo g, 05/02/2019 14:42 soB N" 20!A723AA47.
PROtOCOT,o: 18?238A4? DE 29/Or/20\9. CóDrGO DE VERTPTCÀçÀO:
1190051?976. NIRE: 41207693?34.
COMPENSÀ MÍNERÀDO&À I.TDÀ
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DrvrsÃo ExrRAçÃo E coMÉRCtO DE PEDRAS LTDA
cNPJ/MF í 8.81 6.89810001 -36

NtRE 4í2076S3734
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

c) Parcela lntermediária 02/07 no valor de R$ 125.000,00 (Cento e vintê e cinco
mil reais), a ser pago no mês de MARÇO de 2019;

d) Parcela lntermediária 03/07 no valor de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil e
quinhentoa reais), a ser pago no mês de ABRIL de 2019;

e) Parcela lntermediária 04/07 no valor de R$ 37.500,00 (Trinta e sête mil e
quinhentos reais), a ser pago no mês de MAIO de 20191

Q Parcela lntermediária 05/07 no valor de R$ 37.500,00 (Trinta e sete mil ê
quinhentos reais), a ser pago no mês de JUNHO de 2019;

g) Parcela lntermediária 06/07 no valor de R§ 37.500,00 (Trinta ê sête mil o
quinhentos reais), a ser pago no mês de JULHO de 2019;
SALDO oEVEDOR, no montante de R$ 1.350.000,00 (Um Milhão e trezentos e
cinquenta mil reais), em 27 (Vinto e setef parcelas mensais e sucessivas, no
valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) cada uma com inÍcio do
vencimento em AGOSTO de 2019.

Parágrafo Primairo: No caso de inadimplemento no pagamento das pârcelas
êstipula-se a multa de 2olo (dois pontos percentuais), juros moratôrios de 1o/o ao
mês, corrigidos pela variâçâo do IGPM/FGV ou outro índicê que o venha a
substitui-lo sobre o valor da parcela inadimplida.

Parágrafo Segundo: Fica definido entre as partes, que o pagamento dos
valores constantes nesta Cláusula deverá ser realizado até o dia 15 (quinze) de
cada mê§, mediante recibo_

CúUSULA SEGUNDA: O Capital Social inteiramente subscrito e integralizado é na
aínportância de RS 3.000.000,00 (Três mithões dê rêeis), divididos em 3"000.000, 00.
(Três milhôes) de quotas de R$ 1,00 (Um real) cada, assim distribuido:

r
rvi
,uNlÂ coMttclA!l
_ qo,I$4NÁ l
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§ócio Quotas Capital - R$
MARIO FRANZOI JUNIOR 1.500.000 R$ 1.500.000,00 50,00
MARCELO FRANZOI 1.500.000 R$ 1.500.000,00 s0,00
TOTAL 3.000.000 RS 3.000.000,00 100,00
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DMISÃO EXTRAçÃO E COMERCTO DE PEDRAS LTDA
cNPJ/MF I 8.81 6.898/0001 -36

NtRE 41207693734
TERCETRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCTAL

CúUSULA TERCEIRA: A denominação empresarial que era DlvlSÃO EXTRAÇÃO E
COMERCIO DE PEDRAS LTDA a partir deste ato passa a ser: COMPENSA
MINERADORA LTDA.

CúUSULA QUARTA: A responsabilidade de câdâ sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital
social, nos termos do Artigo 1052 do Código Civil vigente.

CúU§ULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e nâo poderâo ser
alienadas sob qualquer lítulo a terceiros sem o consentimento unânime dos demais
sócios, cabendo a estes o direíto de preferência na sua aqutsição, na proporção das
quotâs que possuírem.

CúUSULA SEXTA: O sócio que desejar transierir suas quotas deverá notificar por
escrito à sociêdade, discriminando o preço, forma e prazos de pagamento, paÍa que
seja através dos demais sócios exercido o direito de preferência, o que deverá ser Íeito
no prazo de 60 (Sessenta) dias a contar do dia de recebimento da notificação ou em
maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderâo ser
livremente transferidas.

CúUSULA SÉnml: O falecimento de qualquer dos sócios náo dissolve
necessariamente a sociedade, Íicando os herdeiros e/ou sucessores sub-rogados nos
direitos e obrigações do "De Cujus", podendo, nela se fazerem reprêsentar, enquanto
indiviso o quinhão respectivo por dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurado em Balanço Patrimonial, os haveres do sócio
falecido serão pagos ern 10 (Dez) parcelas iguais e consecutivas, vencendo-se a
primeira 30 (Trinta) dias após a apresentâçâo à sociedade da autorização judicial que
permita formalizaÍ a opeÂçâo inclusive peránte a sociedade. n. I i

\
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam, entretanto, facultados mediante consenso unânime "

dos sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que não afetem a
situação econômico-financeira da sociêdadê.

PARÁGRÂFO TERCEIRO; Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros
poderáo ingressar na sociedade, caso não haja impeditivo legal quanto sua capacidade
juridica.

JU^rÍÀ COíriClAL
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DMSÃo ExrRAçÃo E couÉRclo DE pEDRAs LrDA
cNPJ/MF í 8.81 6.898/000í -36

NtRE 41207693734
TERcEIRA alrenaÇÃo coNTRATo soctAl

Ct-ÁUSUt-l OITAVA: A sociedade será administrada por um dos sócios, na qualidade
de administrador, ao qual compete privativa e individualmente o uso do nome
empresarial e a sua repÍesentação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade,
sendo-lhe, entÍetanto vedado o seu emprego ou uso, sob qualquer pretexto ou
modalidade de operaçÕes ou negócios estranhos ao objeto social, especiatmente a
prêstaÇão de avais, endossos, fianças, ou cauçÕes de favor.

PARÁGR.AFO ÚHICO: Fica facultado ao administrador, nomear procurador, pâra um
período determinado que nunca poderá excedeÍ um âno, devendo o instrumento dê
procuraçáo especificar os atos a serêm praticâdos pelo procurador assim nomeado.

CúUSULA NONA: Fica destituido da administração o Sr. ROcÉRlO FRANCISCO
FAESSER DE SOUZA e Íicam investidos na Íunção de administradores da sociedade,
os sócios MÁR|O FRANZOI JUNTOR e I'A-RCELO FRANZOI dispensados de
prestarem caução.

CúUSULA DÉCliIA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que náo
estão impêdidos de exercerem a adminlstraçáo dâ 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 ãcesso a cargos públicos, ou por crime Íalimentar,
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 rêiações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CúUSULÂ OÉCIMA PRIMEIRA: pelos serviços que pÍêstarem a sociedade os sócios
perceberão a título de remuneração próJabore ou distribuição de lucros, a quantia
fixada em comum.

CúUSULA DÉCIMÂ SEGUNDA: Os sócios declaram náo estarem incursos em
nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades
empresanars.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31
de dezembro de cada ano ser levantado Balanço Patrimonial, obedecendo às
prescrições legais pertinentes à materia. A Empresa poderá levantar balanços
Intermediários durante o ano social. Os resultados seráo atribuídos aos sócios na
proporção de suas quotas de capital, cabendo aos sócios, na proporção de suas

..jL-L
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DrvrsÃo EXTRAçÃO E COMÉRC|O DE PEDRAS LTDA
CNPJ/MF I 8.8í 6.898/000í -36

NtRE 41207693734
TERCETRA ALTERAçÃO CONTRATO SOCTAL

quotas, os lucros ou prejuízos apurados. Poderão os lucros, a critério dos sócios,
serem dishibuídos ou ficarem em reservas na sociedade.

CúUSULA DÉCIMA QUARTA: A Sociedade declara, sob as penas de Lei, que a partir
desle ato se enquadra da condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos
da Lei Complementar no 123. de 1411212006.

CúUSULA DÉClirA QUINTA: Em face das modificações ora ajustadas, consolida-se
o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDACÃO DO CONTRATO SOCIAL
COMPENSA MINERADORA LTDA

NrRE 41207693734
cNPJ/MF I 8.81 6.898/000í -36

MÁR|o FRÂNZOI JUNIOR, brasiteiro, maior, casado sob o
regime de Comunhão Parcial de bens, empresário, nascido
em 14/01/'1968, na cidade dê São Paulo - SP, portador da
Céduia de ldentidade sob no í 9.608.803 ll/SP e inscrito no
CPF/MF sob no 105.477.338-60, residente e domiciliado na
cidade de Porto União, Estado de Santa Catarina, na Rua
Germano Unger, no 20, Bairro Cidade Nova, CEP 89.400-
000; MARCELO FRÁNZOI, brasileiro, maior, casado sob o
regime de separação de bens, empresário, natural da cidade
de São Paulo - SP, portador da Cédula de ldentidade sob no
22.291.518-3 ll/SP e inscrito no CPF/MF sob no
153.056.328-38, residente e domiciliado na cidade de Porto
União, Estado de Santa Cãtarina, na Rua Joaquim Nabuco,
no 'í60, Bairro Cidade Nova, CEP 89.400-000.

Únicos sôcios componêntes da sociedade empresária limitada que gira sob o
empresarial de COMPENSA lrlf,lERADORA LTDA, inscrita no CNPJ/iiF
18.8í 6.898/000í -36, com sede na cidade de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à
Rodovia BR 476 KM 347, Colônia Luzia, S/N, CEP 84.630-000, com seu contrato social
original registrado na MM Junta Comercial do Paraná sob no 41207693734 em
29/08/2013, e posteriores alterações, resolvem por este instrumento, alterá-lo e dar
nova redâÇão consolidada ao seu contrato social, conforme as cláusulas seguintes:

.ruifi^ coÀÁErcur
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DrusÃo ExrRAÇÃo E coMÉRcro DE PEDRAS LTDA
cNPJ/MF í 8.81 6.898/000'r -36

NtRE 4í207693734
TERCEIRA ALTERAÇÂO CONTRATO SOCIAL

CúUSULA PRIMEIRA: Sob o nome empresarial de CoMPENSA MINERADoRA
LTDA, com sede na cidade de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à Rodovia BR 476
KM 347, Colônia Luzia, SlN, CEP 84.630-000, fica constituida uma sociedade
empresária limitãda, que será regida por este contrato social, pela Lei no 10.406/2002 e
supletivamente pela Lei no 6.404/1976.

CúU§ULA SEGUNDA: O prazo de duraçâo da sociedade é indeterminado, iniciando
suas atividades em 29 de agosto de 2013.

CúUSULA TERCEIRÂ: A sociedade tem por objetivo o ramo de atividade
EXTRAçÃO DE BASALTO E BENEFICTATI'IENTO ASSOCIADO; EXTRAÇAO DE
AREIA, cAScALHo E PEDREGULHO; ATIVIDADE DE APoIO A EXTRAçAO DE
ilIINERAIS NÃO MÉTALICOS; TRA}.ISPORTE RODOVIARIO DE CARGAS;
COÍI'ERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS
INTERMEDIARIOS NÀO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE.

GúUSULA QUARTA: O Capital Social inteiramente subscrito e integralizado é na
importância de R§ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), divididos em 3.000.000,00
(Três milhÕes) de quotas de R$ 1,00 (Um real) cada, assim distribuido:

Sócio Quotas Capital - R$
MARIO FRANZOI JUNIOR 1.500.000 R$ 1.500.000,00 50,00
MARCELO FRANZOI 1.500 000 R$ 1.500.000,00 50,00
TOTAL 3.000.000 R$ 3.000.000,00 100,00

CúUSULA QUINTÂ: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela intêgralizaçáo do capital.. r
social, nos termos do Artigo 1052 do Código Civil vigente. * i Ioi
CúUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisiveis e não poderão ser :

alienadas sob qualquer titulo a terceiros sêm o consentimento unânime dos demais
sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das
quotas que possuÍrem.

GúUSULA SÉTruA: O sócio que desejar lransferir suas quotas deverá notificar por
escrito à sociedade, discriminando o preço, forma e prazos de pagamento, para que
seja através dos demais sócios exercido o direito de preÍerência, o que deverá ser feilo

;rtrhl
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DUrSÃO EXTRAçÃO E COMÉRC|O DE PEDRAS LTDA

cNPJ/MF í 8.81 6.898/0001 -36
NtRE 41207693734

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCTAL
no pÍazo de 60 (Sessenta) dias a contar do dia de recêbimento da notificaçáo ou em
maior prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderâo ser
livremente transferidas.

CúUSULA OITAVA: O falecimento de qualquer dos sócios nâo dissolve
necessariamente a sociedade, ficando os herdeiros e/ou sucessores sub-rogados nos
direitos e obrigaçÕes do "De Cujus", podendo, nela se fazerem representar, enquanto
indiviso o quinhão respectivo por dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurado em Balanço Patrimonial, os haveres do sôcio
falecido serão pagos em '10 (Dez) parcelas iguais e consecutivas, vencendo-se a
primeira 30 (Trinta) dias após a apresentação à sociedade da autorizaçáo judicial que
permita formalizar a operação inclusive perante a sociedade.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam, entretanto, facultados mediante c§nsenso unânime
dos sócios e herdeiros, outras condições de pagamento, desde que náo afetem a

situação econômico-Íinanceira da sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros
poderão ingressar na sociedade, caso náo haia impeditivo legal quanto sua capacidade
jurídica.

CúUSULA NONA: A sociedade será administrada por um dos sócios, na qualidade de

administrador. ao qual compete pÍavativâ e individualmente o uso do nome empresarial

e a sua representação ativa e passiva, iudicial e êxtíajudicial da sociedade, sendo-lhe,
entretanto vedado o seu emprego ou uso, sob qualquer pretexto ou modalidade de

opeÍaçÕes ou negócios estranhos ao objeto social, êspecialmente a prestação de avaisil.,
endossos, fianças, ou cauçÕes de Íavor- U l-:]

PÀRÁGRAFO ÚHtcot Fica Íacultado ao administrador, nomear procurador, p.r. ,, tl

perÍodo determinado que nunca poderá exceder um ano, devendo o instrumênto de
procuraçáo especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.

CúUSULA DÊCIMA: Ficam investidos na função de administradores da sociedade, os

sócios MÁR;O FRANZOI JUNIOR ê MARCELO FRANZOI dispensados de prestarem

câução.

cEÀIIEIco o REGISTRo Elt4 O5/02/2Or9 1.4:42 sOB N" 2OLA723AA47
pRorocor,o: 18?23884? oE 29101,/2019. CóDrGo DE VERr FrCàÇÀo,
119005179?6- NIRE: 41207693134.
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DV|SÃO EXTRAçÃO E COMERCTO DE PEDRAS LTDA
cNPJ/MF I 8.81 6.898/0001 -36

NIRE 41207693734
TERCETRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCIAL

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei,

de que não estáo impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei

especial ou em virtude dê condenação criminal, ou poÍ se encontrarem sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporâriâmente, o acesso a cargos públicos, ou por

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussáo, peculato, ou contra a

ecOnOmia poputar, contra O Sistema Íinanceiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contrâ as relâções de consumo, fé pública ou a propriedade.

CúUSULA DÉCIirlA SEGUNDA: Pelos serviços que prestarem a sociedade os sócios

perceberão a titulo de remunêraçáo pró-labore ou distribuiçáo de lucros, a guantia

Íixada em comum.

CúUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram não estarêm incursos em

nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividade§

empresariais.

CLAUSULA OÉCfrrA QUARTA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31

de dezembro de cada ano ser levantado Balânço Patrimonial. obedecendo às

prescrições legais pertinentes à matéria. A EmpÍesa poderá levantar balanços

intermediários ãurante o ano social. Os resultados serão atribuídos aos sócios na

\

proporção de suas quotas de capital, cabendo aos só
quotas, os lucros ou preiuizos apurados. Poderão os I

serem dishibuidos ou ficarem em reservãs na sociedade.

cios, na proporçáo de suas
ucros, a critério dos sÓcios,

I

CúUSULA DÉGIMA QUINTA: A Sociedade declara, sob as penas de Lei, que se

enquadra na condiçáo de EMPRÉSA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei

Complementar no 123, de 1411212006.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o Íoro da cidade de Uniáo da Vitória - PR

para O exercÍcio e o cumprimento dos direitos e obrigaçôes resultantes deste contrato.

CERTÍPICo o REGISTRo stl O5/O2l2Ol9 14:{2 SoA N' 2OlA723gA41
PROTOCOLO: :.8?2388{? DE 2gl1r/2019. CODIGO DE \iERI FICÀÇÀO:
1190051r976 - NIRE: 41207693734.
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DUISÃO EXTRAÇÃO E COMERCIO DE PEDRAS LTDA
cNPJ/MF í 8.8í 6.898/0001 -36

NIRE 41207693734
TERCETRA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCTAL

E, assim por se acharem justos e conkatados, lavrem datam ê assinam o
presênte instrumênto de contrato social, em 0'l {Uma) única via, devidamente
rubricada pelos sócios êm suas folhas, ob ando-se poÍ si, seus herdeiros e/ou
sucê§§onês a cumpri-los

iáo da Vitória (PR), ded bro de 2018.
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COMPENSA MINERADORA LTDA
cNPJ/MF 1 8.81 6.898/0001 -36

NIRE 4í207ô93734
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCTAL l. Lic

MARIO FRANZOI JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o
regime de Comunháo Parcial de bens, empresário, nascido
em 18/04/1971, na cidade de São Paulo - SP, portador da
Cédula de ldentidade sob no 19.608.803 ll/SP e inscrito no
CPFiMF sob no 105.477.338-60, residente e domiciliado na
cidade de Porto Uniáo, Estado de Santa Catarina, na Rua
Germano Unger, no 20, Baino Cidade Nova, CEP 89.400-
000; MARCELO FRANZOI, brasileiro, maior, casado sob o
regime de separação de bens, empresário, natural da cidade
de São Paulo - SP, portador da Cédula de ldentidade sob no

22.291.518-3 ll/SP e inscÍito no CPF/MF sob no
153.056.328-38, residente e domiciliado na cidade dê Porto
União, Estado de Santa Câtarina, na Rua Joaquim Nabuco,
no'160, Baino Cidade Nova, CEP 89.400-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob o nome
empresarial de COMPENSA MINERADORA LTDA, inscrita no CNPJilIF
í8.816.8981000136, com sede na cidade de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à
Rodovia BR 476 KM 347, Colôniâ Luzia, S/N, CEP 84.630-000, com seu contÍato social
original registrado na MM Junta Comercial do Paraná sob no 4í 207693734 em
29/0812013, e posteriores alteraÇões, resolvem por este instrumento, alterá-lo e dar
nova redação consolidada ao seu contrato social, conÍorme as cláusulas seguintes:

FLS o
n
§

u
É
Ê

q

CúU§ULA PRllllElRA: O Ramo de atividade da empresa que era: Extração de
Basalto e Beneficiamento Associado: Extração de Areia, Cascalho e Pedregulho;
Atividade de Apoio a Extração de Minerais náo Metálicos; Transporte Rodoviário de
Cargas; Comercio Atacadista Especializado em Outros Produtos lntermediários nâo
EspeciÍicado Anteriormentê. A paíiÍ dqstê âto pessa a seÍ: EXTRAÇÃO DE
BASALTO E BENEFTCTAUENTO ASSOCTADO; EXTRAÇÃO Oe lRen, CASCALHO
E PEDREGULHO; ATIVIDADE DE APOIO A EXTRAÇÃO DE MINERAIS NÃO
METALICOS; TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS; COMERCIO ATACADISTA
ESPECIALIZADO E*I OUTROS PRODUTOS INTERI'EDIARIO§ NÃO
ESPÊCIFICADO ANTERIORMENTÊ; SERVIÇO DE PREPARAçÃO DE IITA§SA DE
CONCRETO E ARGATTASSA PARA CONSTRUÇÀO.

CB&TIrICO O REGISTRO Ela 08/03,/20r,9 15:3E SOB i{o 20L9O9!6249.
PROTOCOLO: I909162r19 DE 06/01/20t9, CóDIGO DE \tBRIFICàçÀO,
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COMPENSA MINERADORA LTDA
cNPJ/MF 1 8.8í 6.898/0001 -36

NrRE 4í207693734
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATO SOCTAL

FLS L.
IY
l).

CúUSULA SEGUNDA: A partir desta data Íica criada uma filial da empresa, a qual
sêrá situada na ESTRADA COLÔNn PASSO DO |GUAçU, S'N, AREA RURAL, NA
CIDADE DE UNIÃO DA VITÓRN, ESTADO DO PARANÁ - CEP 84.612{99,

PARÁGRAFO ÚXICO: O ramo de aüvidade da filial será: SERVIÇO DE
PREPÂRAçÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO.

CúUSULA TERCEIRA: Em Íace das modiÍicações ora ajustadas, consolida-se o
contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL p

uÁRO fnlxZol JUNIOR, brasileiro, maior, casado sob o
regime de Comunháo Parcial de bens, empÍesário, nascido
em 181C/,11971, na cidade de São Paulo - SP, portador da
Cédula de ldentidade sob no 19.608.803 IUSP e inscrito no
CPF/MF sob no 105.477.338-60, residente e domiciliado na
cidade de Porto Uniáo, Estado de Santa Catarina, na Rua
Germano Unger, no 20, Bairro Cidade Nova, CEP 89.400-
000; MARCELO FRANZOI, brasileiro, maior, casado sob o
regime de separaçáo de bens, empresário, natural da cidade
de Sáo Paulo - SP, portador da Cédula de ldentidade sob no

22,291.515-3 ll/SP e inscrito no CPF/MF sob no

153.056.328-38, residente e domiciliado na cidade de Porto
União, Estado de Santa Câtârina, na Rua Joaquim Nabuco,
no 160, Baino Cidade Nova, CEP 89.400-000.

CERTIFICO O RÊGISTRO Eli 0A/03/20L9 t5:38 SOB N' 2A1909L6249
PROIOCOIO: 19091,52,19 DE 06/03/20!9. CóDICO Da VBRIFTCÀçÃO,
1,1,901051113. NIÀE: 41207691?34.
COIíPENSÀ IIINERÀDORÀ LTDÀ
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COMPENSA MINERADORA LTDA
CNPJ/MF 1 8.81 6.8981000í -36

NIRE 41207693734
QUARTA ALTERAçÃO CONTRATO SOCIAL

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitadã que gira sob o nome
empresarial de COiTPENSA i,INERADORÂ LTDA, inscrita no CNPJ/MF

18.8't6.89810001-36, com sede na cidâde de Paula Freitas, Estado do PaÍaná, sito à
Rodovia BR 476 KM 347, Colônia Luzia, S/N, CÊP 84.630'000, com seu contrato social
original registrado na MM Junta Comercial do Paraná sob no 4í207693734 em

2910812013, e posteriores alteraçôes e conforme as cláusulas seguintes:

GLÁUSULA PRIMÊIRÀ: Sob o nome empresarial de CoMPENSA MINERADoRA
LTDÀ, com sede na cidade de Paula Freitas, Estado do Paraná, sito à Rodovia BR 476
KM 347, Colônia Luzia, SlN, CEP 84.630-000, fica constituida uma sociedade
empresária limitada, que será regida por este contrato social, pela Lei no 10-406/2002 e
supletivamente pela Lei no 6.404/1976.

CúU§ULA SEGUNDA: A empresa poderá a qualquer tempo abrir e fechaÍ filiais ou
outras dependências, a critério de seu titular, em qualguer parte do lenitÓrio nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: DA FILIAL: E empresa possui uma filial situada na

E§TRADÀ COLÔN|A PA§SO DO IGUAÇU, SIN, AREA RURAL, NA CIDADE DE
UNI./AO DAVTTORIA, ESTADO DO PARANÁ-CEP 84.612499.

PARÁGRAFO §EGUNDO: O ramo de atividade da filial é: §ERvlÇo DE
PREPÀRAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMAS§A PARA CONSTRUçÃO .

CúUSULA TERCEIRA: O prazo de duraçáo da sociedade é indeterminado, iniciando
suas atividades em 29 de agosto de 2013.

CúUSULA QUARTA: A sociedade tem por objetivo o ramo de atividade EXTRAçÃO
DE BASALTo E BENEFICIAMENTO A§SOCIADO; EXTRAÇÂo DE AREIA,
CA§CALHO E PEDREGULHO; ATIVIDADE DE APOIO A EXTRAçAO DE MINERAIS
NÃO METNLICOS; TRANSPORTE ROI}OVIARIO DE CARGA§; COMERCIO
ATACADISTA ESPECIALIZÂDO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NÂO
ESPECTFTCAOO ANÍERTORI{ENTE. SERVIçO DE PREPARAÇÃO Oe UnSSa Oe
CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUçÃO.

CERTIFICo o RÊGISÍRO Ex 08/01/20L9 15:38 SOB ril' 2O!9O9L6249
pRorocoLo: L90916249 DÉ 06/01/2OL9. CóDrGO DE \rBRrErCÀÇ§O,
11901051113. NIRE. 41207693734,
COUPEIISÀ MINBRâDORÀ I.!DÀ
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COMPENSA MINERADOR.A LTDÀ
cNPJ/MF í 8.8t 6.89810001 -36

NIRE 41207693734
QUARTA ALTERAÇÂO CONTRATO SOCIAL Lic

CúUSULA QUINTA: O Capital Social inteiramente subscrilo e integralizado é na

importância de R$ 3.000.000,00 (Três milhões dê reâis), divididos em 3.000.000,00
(Três milhÕes) de quotas de R$ 1,00 (Um real) cada, assim diskibuido:

Sócio Quotas Capital - R$

MARIO FRANZOIJUNIOR 1.500 000 R$ 1.500.000,00 s0,00
MARCELO FRANZOI 1.500.000 R$ 1.500.000,00 50,00

TOTAL 3.000.000 R$ 3.000.000,00

CúUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital

social, nos termos do Artigo 1052 do Código Civil vigente.

CúUSULA SÉTIMA: As quotâs da sociedade sáo indivisiveis e não poderão ser

alienadas sob qualquer tÍtulo a terceiros sem o consentimento unânime dos demais

sócios, cabendo a estes o direito de preferência na sua aquisição, na proporção das

quotas que possuírem.

CúUSULA OITAVÀ: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por

escrito à sociedade, discriminando o preço, Íorma e prazos de pagamento, para quê

seia atravês dos demais sócios exercido o direito de preferência, o que deverá ser feito

no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do dia de recebimento dâ notificaçáo ou em

maior prazo §em que se.la exêrcido o direito de preferência, as quotas poderâo ser

livremente transferidas.

cúusulA NONA: O Íalecimento de qualquer dos sócios não dissolve

necessariâmente a sociedade, ficando os herdeiros e/ou sucessOreS sub-rOgados nos

direitos e obrigaçôes do "De Cujus", podendo, nela se fazerem representar, enquanto

indiviso o quinÍaô respeclivo poÍ dentre eles, devidamente credenciado pelos demais

pARÁGRAFO PRIMEIRO: Apurado em Balanço Patrimonial, os haveres do sócio

falecido seráo pagos em 10 (Dez) parcelas iguais e consecutivas, vencendo-se a
jrimeira 30 (T1;tai dias após a apresêntaçáo à sociedade da autorização judicial que

permita formalizar a operação inclusive perante a sociedade.

CERIIEICO o REGISTRO w OA/03/20a9 15:38 SOB N" 20190916249
PROTOCOLO: !909L6249 DE 06/03/20t9. CóDrGO DE VERTETCÀçãO,
11901051113. NtR!: 41207693734.
COUPENSÀ lrll{B&ÀDORÀ LÍDÀ

I,EÀNDBO }'ÀRCOS R]ÀYSEL BISCÀIÀ
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o
COMPENSA MINERADORA LTDA

CNPJ/MF í 8.81 6.898/0001 -36
NIRE 41207693734

QUARTA ALTERAçÂO CONTRATO SOCIAL (,c

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ficam, entretanto, facuJtado§ mediante consenso unânime
dos sócios e herdeiros, outras condiçÕes de pagamento, desde que não afetem a
situâçáo econômico-financeira da sociedade.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Mediante acordo com os sócios supérstites, os herdeiros
poderáo ingressar na sociedadê, caso não haja impeditivo legal quanto sua capacidade
juridica.

gúUSUIÁ DÉCIMA: A sociedade será administrada por um dos sócios, na qualidade

de administrador, âo qual compete privativa ê individualmente o uso do nome

empresarial e a sua representaçâo ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade,

sendo-lhe, entretanto vedado o seu emprego ou uso, sob qualquêr pretexto ou

modalidade de operações ou negócios estranhos ao objeto social, especialmente a

prestaÇão de avais, êndo§so§, fianças, ou cauçôes de favor.

PARÁCRAFO ÚNICO, Fica Íacultado ao admini§trâdor, nomear procurador, para um

periodo determinado que nunca poderá exceder um ano, devendo o instrumento de
procuração especificar os atos ã sêrêm praticados pelo procurador assim nomeado.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ficam investidos na função de administradores da

sociedade, os sócios MÁR1O FRANZOI JUNIOR e MARCELO FRANZOI dispensados

de prestarem caução.

qúUSULA DÉcliltA SEGUNDA: os administradores declaram, sob as penas da lei,

de que nâo êstão impedidos de exêrcerem â administração da sociedade, por lei

especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os eÍeitos

deia, a pena que vede, ainda que tempoÍaÍiâmenle, 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.

CúUSULA DÉCl[tA TERCEIRA: Pelos serviços que prestarem a sociedade os sócios

perceberáo a titulo de remuneração prô-labore ou distribuição de lucros, a quantia

fixada em comum.

JUr{r^ coúttcrÀ!
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GOMPENSA MINERADORA LTDA
cNPJ/MF 1 8.81 6.89810001 -36

NIRE 4í207693734
QUARTA ALTERAçÃO CONTRATO SOCIAL

cúUsULA DÉclMA aUARTA: Os sócios declaram não estaÍem incursos em nenhum
dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades empresariais-

cúU§uLA DÉCltlrA QUINTA: o ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31

de dezembro de cada ano ser levântado Balanço Patrimonial, obedecendo às
prescriçÕes legais pertinentes à matéria. A Empresa poderá levantar balanços
intermediários dulante o ano social. Os resultados serâo atÍibuidos aos sócios na
proporção de suas quotas de capital, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucros ou prejuizos apurados. Poderão os lucros, a critério dos sócios'
serem distribuídos ou ficarem em reservâs na sociedadê.

CLÁUSULA DÉCUA §EXTA: A Sociedade dêclara, sob as penas de Lei, que se

enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos lermos da Lei

Complementar no 123, de 1il12n006.

GLAuSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de União da VitÓria - PR

para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contrato.

E, assim por se acharem justos e contratados, lavram datam e assinam o
presente instÍumento de contrato social, em 01 (Uma) única via, devidamente
iubricada pelos sócios em §uas Íolhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e/ou
sucessores a cumpriJos êm todos os seus termos.

Uniâo da Vitória (PR), 26 de fevereiro de 2019.

ELO FRANZOI M F UNIOR

CEÀIIPICO O EIGISTRO Bx OA/03/2A).9 15:38 SOB N" 201909162{9
PROTOCOLO: 190915249 Da 06/03/2019. CóDrGO DE VERTFTCÀÇÃO'
11901051113, NIRE: 41207693734.
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AUTENTICAÇAO DO REGISTRO DIGITAL
L

A Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2 certifica que em 06/03/2019, foi realizado para a empresa

COMPENSA MINERADORA LTDA, o registro de eventos para sua(s) filiais(s), conforme segue:

r909r6219 41901786547 002 I 023 .1190t786547 r 8.8 16.898/0002- r7 Estrada çolonia passo do iguacu. s/n

ru§lÀ coMEactÀt
ôô pÀRaNA' ,JEÀNDRO MÀiCOS TÀYSEL BISCÀIÀ

sÊcREtÁito - GEEÀt
cuRrrlBÀ,08/03/2019

,k. @prêsaf âc11. pr. gov.br

À vallitade deate dôcueDlo, €ê 1!preE6o, .fica sujêiro à coüE,rovação dê 6ua autesriclcladê Dos !€specltvos polrarrrlo!üaudo sêu6 re8pectlvos cóarrgos dê veEj.!1c.ção

Protocolà Àrduivamento A talf,l,vento Nire CNPJ Endereco

CERAIFICo O BBGISTRO al O8/01/2019 15:38 SOB N" 201909152!9.
PtoTocoLo. 190916249 DE 06/01/2019. CóDIGO DE IERIFICÀÇÃO:
11901051113. tfiRE: 4120?593?3{.
COMPANSÀ MIIIERÀDORÀ LlDÀ
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NÚMERo DE INScRIÇÂo
1E.E16.E9E'0001-36
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

29t0at2013

*

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPENSA MINERADORÂ LTDA

TITUI O OO FSTÁ8F, ECIMF\TO (NOME OF FÁN.§IA,
EPP

cÔDIGo E DESCRIÇTo DAATIVDADE EcoNÔMIcA PR]NC PAt

08-10-0-99 - Extração e bÍitamento de pedÍas e outros matg ais para construção ê bênoÍiciamênto associado

cÓD|coE DEsc R |Çio DAs AÍ IIDÀDES EcoNÔMcAs SECUNoÁR I.s
0E.í0-0{6 - Extração de aÍsia, cascalho oú podrêgulho ê bGneÍiciam€nlo âssociado
09,904-03 - Atividadês do apoio à sxtÍação ds mlíErais não-msÉlicos
23.30-3-05 - Preparação dê massa do concÍeto e argamassa para conslruçáo
46.E9-3-99 - Comêrcio atacadista espêcializado êm outros pÍodulos intermediários não esp€ciÍicados anteíorments
49.30-2-02 - Transportê Íodoviário do carga, exceto produtos pqíigosos ê mudanças, intgÍmunicipal, intêrestadual o
inlernacional

c GO E OESCR OA NATUREZAJURíD CA

206-2 - Sociedade Em Limitada

ROD BR,176 KM 347 s/N
COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CEP

84.630-000 COLONIA LUZIA PAULA FREITAS PR

ENDEREÇO ELETRÔNlcO

MARTOFRANZOT@GMATL.COM
ÍELEFONE

9800-3998

ÉNÍE FEDERATIVO RESPON L (EFR)

SIÍUÁÇÃOCADÁSÍRAI
ÂÍtva

DAÍA DA S ÍUAÇÀO CÁDASÍRAI

29/08/20í3

[roÍt\ ] DE stÍuAÇÂo cÁor€ÍRAr

SITUÁÇÁO ESPEC IÁL DAÍA DA S TUÁçÀO ESPECIÁI

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1 .863, de 27 de dêzembro de 20'18

Emitido no dia 05/06/2019 às 16:í4:04 (data e hora de Brasilia).

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJu d icrCN PJ/cn pj reva./C n pj

Página; 'l /í

05/06/2019l6:14I of I



"Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

Consulta Quâdro de Sócios e Administradores - QSA

http://www.receita.fazenda.govbr/PessoaJuridica./CNPJ/cnpjreva/Cnpj..

CNPJ: 18 816.898rc001-36
NOME EMPRESARIÂL: COMPENSA MÍNERAOORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: RS 3.000 000,00 (Tr€s milhóês de rêâis)

Nome/Nome Emprusarial:

Qualificação:

Í\,4ARIO FRANZOI JUNIOR

4g'Sócio Adminrslmdor

Nome/Nome EmPresariâl:

OualiÍicaçào:

I\,4ARCELO FRANZOI

49-Sócio Admrnisirador

O Quadro dà Sócios á Administ adoíss(OSA) con§tants da base dê dado§ do CadastÍo Nacional da Pessoâ Juridica (CNPJ) é o seguinte:

palã infonnaçÕos rêtâriva! à paíicipâçào no OSÂ, ace$aro E4AC com cedificado digitâlou comparccara uma unidâds da RFB.

Emnido no dia 05/06/2019 às 1614 (data e horc de Brasíliâ)

lofl 05/06/2019 16:14
?



Nome: COMPENSA MINERAOORA LTDA
CNPJ: 18.816.898/0001 -36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, ê certificado que

náo constam pendênciás em seu nome, relativas a cÍéditos tributáÍios administrados pela Secretaria

dà neceita Federat do Brasil (RFB) e a insc1çôes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) iunto à

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no c.lso de ente federativo, para

toOãsos Orgaos e funàos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-se à situaÉo do

irlãit p"..iuo no âmbito da RFB e da PGFN e ábrange inclusive as contribuições sociais prevista§

nã"áiin"".'"'" 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n" 8.212' de 24 de julho de 1991

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://rfb.gov.bP ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

certidão emitida gratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN n6 1.751 de211Q12014'

Emitida às 12:38:38 do dia-14105/2019 <hora e data de Brasília>'

válida ate 1ol 1'l t2o1g.,/
Código de controle da certidão: 4BC2.CDBD.A261.2CF5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento'

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjunta...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍetaÍia da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eÍal da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DivlDA ATIvA
DA UNIAO

I of I
03/06/2019 l5:4,1
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf

cArxâ
ilÀlÍÁ ::iar,!i,-.rtli:j.A i: §rÊ &:Âl

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

18.816.898/0001-36

cial: COI'4PENSA MINERADORA LTDA

Endereço: ROD BR 476 KM347 SN / ZONA RURAL / PAULA FREITAS / PR /
84630-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Aft.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:03/07 /2ot9 a oL/08/2019

CeÉificação Número: 2019070303382089609039

Informação obtida em 16107/2019 08:37:04

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

I of I t6/0 019 08:i9



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N" 020039992-7í

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.816.898/0001-36
Nome: COMPENSA MINERADORA 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 Íibutária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 0411012019 - FoÍnecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.gov. br

Ênib& wa thlenet Púücâ (0do6r2019 16 02 43)



Dala: 03/06/20'19 15h48min

Validade

silwrw
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número

193 01/09/2019

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nome / Razáo Social

COMPENSAMINERADORALTDA CNPJ: 18816898000136

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data

Comprovaçáo Junto à Finalidade

Mensagem

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

abaixo caracterizada.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,

mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

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

http://www. paulaf reitas. p r.9ov. br/

Paula Freitas (PR), 03 de Junho de 2019

CWNPKMEYSHSJJPWl

avenrda Agosi.no de solza, 6116 Cenlro
Pâora Fre as (PR) - cEP 8.i6il@00 Fone 4235621212

Página 1 ,9
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CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTAS

NOME: COMPENSA MINERÂDORÀ LTDA
(MÀTRIZ E FILIÀIS) CNPJ: 18 . 816 . 898/OOO1-36

Certídão n": a'7 4367453 / 2Ar9
Expedição: 79 / 06 /20L9 ,/ás 1O:48:14
validade: f5/a2/20L9 '- 180 lcent.o e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certif ica-se que COMPENSÀ MINBRÀDoRÀ LTDÀ
(tÂÀTRrz E FÍLrÀrs), inscrito (a) no CNPJ sob o n"

18 . 815 . I 9I / O O O 1 - 3 6 , NÃo coNsTÀ do Banco Nacionaf de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art . 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' L2.44o, de 7 de iulho de 20LI , e

na Resolução Administrativa n" l47a/21LL 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 esEabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porcal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Cert.idão emitida gratuitamente -

INFORMÀçÃO I}ÍPORTÀIÍTE
Do Banco Nacionat de Devedores Trabalhiscas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e iurídicas
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
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou comissão de Concifiação Prévía.

I



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
Diretorie de Cadastro e TributaÉo

No : 589

aLvaRÁ DE LICENçA PARA LOCALTZAçÃO E/OU FUNGTONAMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FRE|TAS, poí foíçâ da Lei Municipet ComptementaÍ Nô OOi/2OOS,
concede o presente ALVARÁ DE LICENÇA, LOCALtzAÇÁo úO FUNC|dNÂMENTO, de acordo com o
despacho exarado na declaraÉo para fins de anscriÉo nos cadastros de:

NOME / RAZA O SOCIAL

5í1 .8 COMPÊNSA MINERADORA LTDA

U1 Extrâção e britamento de pedrâs e outros materiais pare construçáo e beneficiamento associado - Exêr

lnscriÉo Municipal i 2653

ENDEREÇO

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Descriçáo: 24:00 HOR S
Entrada:00:00:00 SaídalnteÍmediária:00:00:00 Saida:00:00:00

DOCUMENTOS

OBSERVAÇÔES

VALIDO ATÉ 31/,12019

FTXAR EIUI LOCAL VISIVEL

Paula F.eitas(PR),27 de Junho de 2019

Logradouro: ROO. BR 476

Complemento:KM347

Bairro: COLONIA SANTA LUZIA

Distrito:

Cidade: Paula Freitas UF: PR

Número:

CEP: 84630-000

CNPJ

XJnhâ

a

Entíada lntermediária:

18.816.898/0001-36 lnscÍiÉoEstaduall 4120769373/.

aV



Certidão Negativa de Débitos Ambientais

,Âp
http://cçleparT.pr.gov.br/cniap/em issao2.asp

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Instituto Ambiental do Paraná

CeÉidão Negativa de Débitos Ambientais

CERTIDÀO N' I,1(12879

Certidão Fomecida para CNPJ: 18.816.898/0001-36 - Regular

Ressalvado o direito do Instituto Ambiental do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima

citado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, quaisquer débitos

ambientais, transitados em j ulgado.

\r Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental no âmbito deste Instituto

Ambiental do Paraná, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em

Dívida Ativa do Estado administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às 13:49l.47 horas do dia 2210712019 (hora e data de Brasília).

Válida até l8/08/2019

Voltar hnDrime

E$âdo do Patrá
Ser€di 1 d. Eslado do M.io ambi..l. e Reús HiúicG

lA!-lííiruro ambi€.El do Patdá

Iimitida Eletronicamente via 1nl€mel

Dados Tnnsmitidos p€la Tecnologia Celepar

,.,*J

aeaidãô \" 1,162E79

I of I 22/07/2019 13..49
?
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Licença de OPeração

No 33392

Valldade 03/07f2019

Protocolo 136503901

LTOA
F sicaPessoaNomeuÍidicaJPessoaSocialRaáo MEÉP DRASDEcloREcoMEEXTRAçÁOÃotvlsD

ISENTO

Éessoa FisicaJuridioa i R.G. -
lnscriÉo Estadual - Pessoa

F. - Pessoa Físiça
C.G.c. - Pessoa Jurídica / C.P

18816898000136
Éndereço

ROD. BR 476, KM 347

COLONIA LUZIA
BaiÍo

ROD BR 476, KM 347'
Endêreço

cep

84600000l\4unicipio

Paula Freitas Bacia

lguaçu
SANGA SEM NOME

do Entomoeorpo H ídnco

,APó i:-=a-.-+ a---
llq

dq

SecÍetaÍia do E;ado do Meio

AÍúielúê e Rêcursos HídÍicos

O lnslituto Ambiental do Paraná - I

contido no expedienle protocoledo

AU

lníitúo Ambiental do Pâraná

Dlretoria de Conttole de Recutsos Ambiêntais

AP, com bas€ na legislaÉo ambiêntal e demais normes pertinêntes' e tendo em vista

sob o no '136503901 
' 
expede a presente LicenÇe de OPeração à:

PR

cep

84ô30000

1t

Bairro

F
MuniciPio

Paula Freitas
COLÔNIA LUZIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Emp.êêndlrÍÉnto

F .SÃO EXTRAçÃo E COMERCIO DE PEDRAS LTOA.ME

EXTRAçÃO E BENEFICIAME NTO DE BASALTO

Destino do Esgoto Sanitáno

***-r+*1+*l.l*

REAUISITOS DO LICEN

. §m;:'§:iHiff; ""imâ 
mêociorÉda. d€!\,e b a süâ rênotâção sêÍ sor.íitede & r'aP coín aÍtrêo€dênoia minima de

120 (ceÍ oeünte) dias , .--...-r.**Íri,ridcoetsinúhiÍisealt€íáçô€souepânsôê§noemPreendimeíto' 
d€vêtão

. Quaisquer allereçõ€s ou êIPânsõ€s nG PÍoc€Ésc de p'odÚÉo ou YoluÍÍ16 ProdtuidG F

D6tino do Efluente

lnfiltraÉo no Solo

CIAMENTO DE OPERAçAO
eín io.nel dê grãnde ciÍq,lbção lo'al ou regi'oat Íro pÍazo mánmo dê 30 (trií a) diâs'

Súmub d€ce licêiçá dêr€É seí PÚblicádâ m DÉÍio Gicial do Edado e

sêr ticênciâdos pero UP

irâ LlcEl§çA DÉ oPERAçÁo dêveÉ ssÍ allBda em lo(âl 'risivel

lmpressa: 11 to3t2019 13:47:49
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Secr€[aÍia do Eíado do Mêio

Àr*iíêrúê e RecuÍsos Hidricos

fAF
lnsiitúo Ambiental do Paraná

Oiretoíia de Controle de Recursos Ambiêúais

Licença de Operação

No 33392

Valldedê 03107 f2O19

Protocolo 136503901

e)iO

As amPliaÉes ou alterações nos processos de Produçã o ou volumes produzidos, oÍa licenciados' de conformidade com

o estabelecido pela Resolução CEMA n" 65, 01 de iulho de 2006, enseja ráo novos liGenciamentos, prévio de instalação

à oe operaçao, Pera a Pane ampliada ou alterada.

A concessáo desta licença não imped irá exigências fiÍuras,decorÍentesdoavançotecnológicooudamodiÍicaçáodas

c,ondições ambientai s, confome Decreto Estadual 857r/9 - Artigo 7", § 2"'

O não cumpímento à leg islaÉo embiental vigente sui€itará a €mprese elou s€us representantes' às sançõBs previstes

ne Lei Federel 9.605/98, Íegulamentade pelo Decreto 6.514/08

Esta Licença foi crncedida com base nas informaÇões constantes do CEM apresentado Pela requerente e não

dispensa, táo Pouco' substitui queisqu er outros Alvarás e/ou certidões de qualqueÍ natureza a que, eventualmente,

esteja suleita, exigid as Pela legislaÉo federal, estadual ou municipal.

Os crité rios adotados Poderão ser reÍorm ulados e/ou complementados de ac'rdo com o desenvolvimento científico e

tecnol@ico e a necessidade de preservação ambiental

A concessão desta licença não imp€dirá exigências Íutu ras, decoÍrentes do avenço tecnológico ou da modiÍicação das

condições ambientais, conforme Decreto Estadual 857flI - Artigo 70, § 2"

efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderáo ser lança dos, diÍeta ou indiÍetamente' nos

de água desde que obedeça m as seguintes condiÉês:

a)PH entre 5 a 9;

b)temPe ratura: inferior a 4Oo C, send

ais sedimentáveis: até í ml/litro em teste de t hora em cone lmhoff. Para o lança mento em lagos e

lagoas, cuja velocidade de circulaÉo sela praticamênte nula, os mateÍiais sedimentáveis deveráo estar
)materi

d)reg ime de lançamento com vazáo máxima de até 1'5 vezes a vazão média do período dê atividadê diária
virtualm ente ausentes;

do agente poluidor;

)óleos e graxas
-- óleos minerals até 20 mg/l

enimáis eté UO t11gil;
-- óleos vegetais e gorduras

flausência de materi ais flutuantes;

ôo

o que a elevaçáo da temperatura do corpo receptor náo deverá exceder

lmpressa: 1'l t03t2019 13:47:58

Jlo
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Os níveis de
em crnformidade

no local do empreendimento deverão estar

N.o 001/90.CT

O IAP
e executado

a RenovaÉo da Licença de OPeração' além da

o

previía na legislaÉo vigente' e

com o artigo
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Licênça de Operação

No 33392

Valldúe 03107D019

Protocolo 136503901
lnstitúo Ambiental do Paraná

DiÍetone dê controlê de Rêcursos Âmbiêntâis

aan,,}E'
EÊ+T

éÊ
-r,B-§-

Ê,

SecretaÍia do E§tado do Meio
tuhbiêiúe e Recursos Hidricos

Locá ê data

união da vitÓriâ, 03 de iulho de 2015

da!ãoUCe

Carimbo e assináura do representar{e

O proprietáío requerente acima qualiÍicâdo não consta nesta data'

como devedor no cadaíro de autuaçÕes ambientais do

lnstituto Ambientel do Paraná.

lmpresse: 1'l 1031201 9 13:47 :49
Página:3de3
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União da Viloria,2T de Junho de 2019.

DECLARAÇÃO

Atenciosamente

e Ewerling

CH FE REGIONAL IAP

Escritório Regional de União da Vitória - Eruvi

p
txtr,|uto
O.O ráêll, ÂrrtJa fftl.l"

Declaramos a quem possa interessar' que a empresa DIVISÃO

EXÍRAÇÃO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME (COMPENSA MINERADORA

LTDA), CNPJ 18.816.898/0001-36, possui processo de renovaçáo de Licença de

Operaçáo - LO, protocolado n" '15 625 217-4' em trâmite no lnstituto Ambiental do

Paraná - lAP. lnformamos que foi protocolado em 28 de Fevereiro de 2019' e com o

último andamento nesta mesma data'

Seguê em anexo o andamento o print da tela no sistema E-Protocolo'

União da Vitória - PR
DIVISÃO ÉYTRAçAO E COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA'ME

Ç



,{GÊNCIA NACIONAL DE NTINER.4\ÇAO

CERTIDÁO N.'34i2019 - GERÊNCIA REGIONAL/PR

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa COMPENSA I\ÍINERADORA LTDÁ"
é ritular do Processo rninerário no E26.596/2015, um Registro de-16CNPJ no

Licença que a autoriza a 1a'urar BASALTO' em área localizada no municipio de Paula Freitas, no

Estado do Paraná, por meio da Autorização de Registro de Licença no 82/2016' publicada no

D.O.U. de 08 de Janeiro de 20t6 e válida até 31 de Julho de 2028. Íicando condicionada a

efetiva lavra da jazida à existência tle Licença Ambien tal de Operação vigente' ou coberta

pelo dispositivo de prorrogação automática prevista no § 4" do Art. 14 da Lei ComPlementar

de 08 de Dezembro de 2011.no 140,

Esta declaração nào abrange a situação fiscal da empresa 
'rnte 

a ANM - Agência Nacional de

Mineração, nem se constirui aÀ 
",niaao 

oo up'o.lução de regularidade do tinrlar em face do

processo e/ou da Administração Pública'

CERTIFICO tambem que o processo citado enconúa-se em vigor e aPto a exercer os efeiros

legais. Eu, Renata de Paula Xavier llIoro, serv'idora da ANIÚ"& assino a presente Certidào'

ao(s) 17 (dezessete) dia(s) do mês de junho de 2019 (dois

mii e dezenove)' a sera também assinada Pelo(a) Gerente Regional da ANM,?R CARI-OS

Gerente Re
I)

ALBERTO DIETER.

J

Ct
Y
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Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR
I}

Registro n.' Dâta da consulta: CR válido até:

21t06t20t9 2410612019 24109t2019

Dados húsicos:

CNPJ :

Raáo Social :

Nome fantasia :

Data de abertura

Endereço:

18.816.898/0001-36

COMPENSA MINERADORA LTDA
COMPENSA MINERADORA LTDA
29108t2013

logradouro

N.':
Bairro:

CEP:

RODOVIA BR 476 KM 347

SN

COLONI-{ LUZIA
84630-000

Complemento:

Município;

UF:

ZONA RURAL
PAULA FREITAS

PR

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potenciâlmente Poluidoras

e Utilizadoras de Recursos Ambiertâis - CTF/APP

Código Descriçâo

l-2 Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião. com ou sem beneficiamento

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações

cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por

Íneio do CTF/APP.

O Certifiçado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigiveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercicio de

suas atividades

O Cenificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP nâo habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação 2I3FQKTgA9DH8JSA

IR{\{A, (]'I}'/,\PP 21lll6l2tll9 - 12122.2t

CR emitido em:

7:104903

Ç



REPÚBLICA FEDERATIVA Do BRASII,
PODER JUDICIÁRIO . ESTADO DO PARANÁ
oFÍclo DE RLGISTRO DE DISTRIBUTÇÃO E ANEXOS

COMARCA DE UNIÃO DA VITÓRIA - PR
R. Marechal Floriano Peixoto - Fórum Desembargador Paula Xavier Filho
União da Vitória - PR - CEP 84600 000 Fone: 42 3523 l43l
Luciane Hoepfner- Oficial do Registro de Distribuiçâo Designada

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico a pedido verbal da parte interessad4 que revendo os livros de:
Distribuição cível ( adendo lc do cNCGJ-PR ) Distribuição de caÍas Precatórias, Rogatórias
e de ordem para a Vara Cível (adendo 3C do CNCGJ-PR) (1 livro paÍa a Vara Cível, I livro
para a Vara Criminal e I livro para a Vara de Infância e Juventude, família e anexos ) desta
corn.uca, neles nada consta de Ação dc Falência, Concordata e/ou Recuperação Judicial e
lxtrajudicial contra: COMPENSÂ MINERADORA LTDA, CNPJ N'18.816.898/0001-36.

Até a presente data e os últimos l0 anos que o antecederam.

Obs. São livros do Distribuidor no âmbito judicial e não foram objetos de pesquisa e certificação:
Distribuiçâo Criminal ( adenCo 2C do CNCcJ-PR)
Distribuição de Família lnÍãncia e Juventude ( adendo 5 C rto CNCGJ-PR )
Distribuição Juizado Especial Criminal ( adendo l4 C do CNCCJ-PR )
Disribuição de Canas Precatórias, Rogatórias e de ordem para a Vara Criminal e Vara de Família(adendo 3C do
CNCGJ-PR)-(l livro para a Vara Cível, I livro para a Vara Criminal e I tivro para a Vara de lnfância e
Juventude, famÍlia e anexos)Distribuição de Executivos Fiscais (adendo 4 C do CNCGJ-pR)
Distribuição Juizado Especial Civel (adendo l3 C do CNCGJ-PR)

O referido é r,erdade e dou fé. Dada e passada nesta cidade e comarca de
União da Vitória, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de jrmho de Dois Mil e
Dezenove.

Eu, distribuidor público que digitei e subscrevi, dou fé e assino.

União Vitória, 21 de juúo de 2019.

Luci fner
Distr ul Judicial Designada

Cota: l55.l0vrcs

.,;l,lig US F.j:,?Il,a Si ,t(tFtllJ§i;.,

áffiLi"#;i1,,§H"FÉ
:sítrx Jfrcór*,Ief,.*i?..-

PágirÉ I dê I

Doiurrenro cniri<lo por processanento elctÍônico. QuâlqucÍ €nÉnda ou rasura seá co siJeradâ corno indicio de adulliÍaçro ou têntal iYa de fÍâuCe

ç



30 TABELIONATO Í)E NOTAS
UNIAO DA VITóRIA . pR

3O ÍABELIONAÍO OE NOTAS
uNlÀo oa vtÍÓRla '

Á PRESEITTE ÉOIOCÔP]Â E BEPR

flEL O0 ooclJ[!ENT0 ÀPRÉS

N'STE TA?T''I'NAIC NESÍÁ i]ATT

ODUÇÃO
c0

Â0

1z
ÀI

2 3 JUL. 201s

B GiSELE J Ê OE LIMA

tr ÀÀNIEt SEBBÊN
n ÉLVro \4ÍE(
O MÂURICIO R@RIGUES

0N4

V1o ,
§§câcr 4

TA IONATO TAS
3 BEL 0E N0

UN Ão ITóR IA PR

I

IEIW mI"a':il
|,. )

Í
,§ i9-r/

B

vl

I

FeH60A69 H

I I t\
,l



A lc-
€t< L rc, t\-.ÂcÁ'(]"l

Q-e Çp-c
/\ 'ec 6,6G L G\''§].-j l' J-

.t
,\-c <-ç:-*c-4, JCa- /J-c, j3

-C 
c'.;.-1 f ..ê 'ü 

(-'=A

C»:C.r JB 8*e

u. i r:q,a-a ])Q ç4"-+ À\

838 J-se

_G



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

'. Li"lt9a

CPF/CNPJ do requêrentê

cPF/CNPJ do benêficiário

Bairro

Número único: 9E9.O5T.D57-49

Número do protocoloi 74907

4* Página '1 / 1

alê 25107 /2419

x
b

ut
É.o

cí úí,1í,4ô

FLS

Filkos âôlicâdos ao relâtório

Númêro do processo: 0036.0074897

Número do processo:

Solicitação:

Número do documento:

Requerente:

Beneficiário:

Endereço:

Complêmento:

Loteamento:

Telefone:

E-mail:

Local da protocolizaçâo

Localização atual:

Org- de destino:

P ,lado por:

Situação:

Protocolado em:

Súmula:

Observação:

0036.0074897

524 - DOCUMENTOS DE LrCrÍAÇÃO

978660668 - COMPENSA I\,IINERADORA LTDA

Condomínio:

Celular:

00'Í.001.004 - Protocolo

001.001.004 - Protoc.lo

lvana Doborovski

Náo analisado Em trámite: Náo

251071201914142 Previsto para:

Município:

Fax:

Notificado por: E-mail

Atualmente com: lvana Doborovski

Procedência: lnterna Prioridade: Normal

Concluido em:

DOCUMENTOS PARA ANEXAR AO PROCESSO N" 0036.0074849

lvana Do COI\,4PENSA

(Protocolado poô

Sistemar Protocolo Fly / Usuário: ivanadoborovski / Relatór o dê Comprovantê de Abertura dê Processos

(Req nte)

LTDA

HoÂ:14 42:34

*'§ry*.ydtr
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COMPENSA M IN ERADORA LTDA
CNPJ/MF sob ns 18.8L6.898/0001-36 - lE 90645652-46

Rodovia BR-476- KM 347 - S/N - Colônia Luzia

Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000

âo-ticita ç

ANEXO 3

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITóRIA . PARANÁ

Pregão Eletrônico np 66/2019 -SRP - PROCESSO Ne 102/2019

A empresa COMPENSA MINERADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob

ne 18.816.898/0001-36, lnscrição Estadual sob ne 90645652-46, com sede na Rodovia BR-476 - KM 347 -

S/N - Colônia Luzia, na cidade de Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000, neste ato representada por seu

Procurador, Sr. MÁRIO FRANZOI NETO, brasileiro, solteiro, administrador de empresa, portador do RG.

sob ns 4.581.037 SESP/sC e inscrito no CPF/MF sob ne 062.849.319-30, residente e domiciliado na Rua

Germano Unger, ne 20, Bairro Cidade Nova, na cidade de Porto União, Estâdo de Santa Catarina - CEP

89.400-OOO, propõe a Prefeitura Municipal de União da Vitória/PR, fornecer os produtos a seguir

especificados, nas seguintes condições:

a) Declaramos que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que

se vencedor deste certame, nos submeteremos ao cumprimento de seus termos.

c) Se vencedora, na qualidade de representante legal, assinará a Ata de Registro de Preços, o 5(a).
MÁRlo FRANzol lÚNloR, portado(a) da carteira de identidade RG ns 19.608.803 ll/sP e cPFlMF ne

105.477.338-60.

d) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento das

propostas, conforme estipulado no presente edital.

Item Descrição Resumida U nidade Quantidade

valor
Unitário

(Rs)
Valor Total (RS)

1 Pedra Brita Graduada Íonelada 5.250,00 20,50 107.625,00

3 Pedra Brita ne 1 Tonelada 7.500,00 15,90 119,250,00

5 Tonelada s.2s0,00 23,95 125.737,50

7 Rachão Máximo 4"'/' Tonelada 5.2s0,00 1.2,90 67.725,00

Pó de Pêdra Ton elada 5.250,00 1.0,28 53.970,00

74 Pó de Pedra Ton elada 1.750,00 1.0,28 77.990,00

TOTAL 492.297 ,50

vALoR ToTAL DA PRoPosTA: RS 492.297,50 (Quatrocentos e noventa e dois mil duzentos e noventa e sete

reais e cinquenta centavos),

b) Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidÔnea, não está suspensa nem impedida

de licitar e contratar com a Administração Pública.

Pedra Brita ne 2
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COM PENSA MI NERADORA LTDA

cNPJ/MF sob ne 18.816.898/0001-36 - lE 9064s652-46

Rodovia BR-476 - KM 347 - S/N - Colônia Luzia

Paula Freitas - PR - CEP 84.630-000

(icitaq

e) Para contato informamos:

8C§pglsjilgyRepresentante Legal (nome completo): MÁRlO FRANZOI NETO

Telefone Fixo n.e: (42) 3522-6303

Fax ne: (42) 3522-6303
Telefone Celular ne : 142) 9.9a7 6-9494

E-mail: mariofranzoi@8mâil.com

Paula Freitas - PR, 24 de julho de 2019.

COMPÉNSA MINERADORA ITDA

cNPJ/MF 18.816.898/0001-36
MARIO FRANZOI NETO

Procurador
RG ne 19.608.803 lllSP

cPFlM F ns 105.477.338-60.

(inserir carim bo da EmPresa)

CEMPENSA\\
srtaraç^o c cor{c.Ero

Maíio Franzoi Nelo
CPF:062.849.319-30


