
PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC.CFM )
\LIIITRO lX) R[,Glsl'RO \" 0180.12019

CERTIFICO quc a empresa. DAVID ALVES DE ARALTJO
EIRELI-ME CINPJ N" 25.186.16210001-97. com sede na Av. Raul Lopes, 880 - Sala l4l7 -
Edf. Po§ Premier - Bairro: Joquei - Teresina-Pl. encontra-se registrada no CADASTRO
DE FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal dc São Bemardo
\'Ía. sob o número de registro n'018042019. na Íirrma dos regulamenlos. Lei Nlunicipais e da
l-ei 8.6ó6/9-]. CERTIFICO que tbi constatado a regularidade no CRC-CF!I. cstando em
pleno vigor e que a empresa está cadastrada como prestadora de serviços no setor dc:
7 I I 2-0100-01 - Serviços de lingenharia
41.20-4-00-01 - Construção de Edificios
42,99-5-99-01 - Outras Obras de engenharia civil nâo especificadas anteriormento
12.22-7 -lll -01 - Construçâo de Rede de abastecimento de águr, coleta de esgosto e

construção correlatâs, exceto de irrigação.
12.22-7 -02-00 - Obras de lrrigação
43.99.1-01-00 - Administraçâo de Obras
43.99.1-03-00 - Obras de alvenaria
.13.99-l-05 - Perfuração e construÇão de poços de água
Il outros 

:

A qua§uer.tcnrpo poderá ser allerado. suspenso ou cancelado o
registro e S[jSPENSO/CANCELADO o Ccrtificado de Registro Cadastral de qucm NÀO
sarisÍazer os requisitos para habilitâgío lhabilitação .jurídica. qualificação técnica. econômico-

disposto no inciso XXXIII do art. 7" dafinanceira. regularidade frscal e cunrpiimento
Constituição Federal. (lncluído pelS Lti no 9.85 e 1 999)

Os pagam presas contratadas serâo efetuados aÉs
do an. 55. XIIIr da Lei n" 8.666i93-compro\ açâo das condições de habilit

São Bemardo- Ma.0i dc abril de 2019
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REPÚBLICA FEDER.ATIVA DO BRASIL
ESTAOO DA PARÂ|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO ÊM í888

PRIMEIRo REGISTRo CIML DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO OE CASAT,ENTOS, INTERDIqÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pêssoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íet.: l83J 3244-5404 I F ax: (83) 3244-5484

httpr^/íww.azevedobastos.not.br
É-mail: carlorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÀO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo dê lViranda Cavâlcânti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo cte Casamenlos, lnterdições e
Tutelas com alribuiÉo de autenlicar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, elc..-

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identiÍcado individualmente em cada CódOo de Autenlicaçáo Oigital'ou na
refeÍida sequência, foiaulenticados de acoído com as Lêgislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para gaÍantir transparência e segurança iurídica de todos os atos oriundos dos respeclivos serviços de Notas e Registros do -'
Estado da ParaÍba. a Corregedoria Geral de Justiça êditou o Provimento CGJPB N'003i2014, determinando a inserção de um código em todos os
alos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Eírajudicial contém um código único (por exemplo Selo Digital: ABC1231&
XrXa e dessa íorma, cada autentacâÉo processada pela nossa SeNentia pode ser confrmada e veriÍicada lanlas vezes quânlo for necessário
alrâvés do sile do Tribunalde Justiça do Eslado da ParaÍbâ. endereço http://coÍregedoíia.ljpb.jus.br/selo-digilal/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAVID ALVES OE ARAUJO EIRELI
linha posse de um documento com as mesmas caíactêísticas que Íorâm reproduzidas na cópia autênlicada, sendo da empresa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Câíório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/04/2019 '17:08:38 thoÍa local) através do sistema de autenticação dagital do Cartório Azevêdo Baslos, de
acordo com o Art. 10. 10o € seus §§ 10 e 2" da MP 2200/2001, como lambém, o documento eletrônico aulenticado contendo o Cerlificado Digital do
litulaÍ do Carlório Azevêdo Bastos. poderá ser solicitado diíetamente a empresa DAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Carlôrio pelo endereço
dê e-marl aúlentrcá@azevedobaslos.nol.b-

Para inÍoímações mais detalhadas deste ato, acesse o site hll1psl&lltOlgúal.azevedobâslos.nol.bÍ e inÍorme o CNígo de Consulta desta
DeclaÍação.

Código de Consulta desta Declâração: 1216043

A consulta desta Declaração estará disponívelêm nosso site até 0,&0/U2020 í7:01:í3 (hoÍa local).

!Código dê Autentlcaçáo Digital: 88120404191700180493-1
rLegislaçóes Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória no 220012001, Lei Federal n" 13.105/2015, Lei
Estadual no 8.72112008. Lei Estadual nô 10.132/2013 e Provimenlo CGJ N'003/2014.

O rêÍêddo é verdade dou fé

00005bld734fd94rc57f2d69fe6bc05ba48afb58í89e706c6dge8df4f329cc587bbfca3ââcg7b7ê02fi56eb96aaMfobâ3c95ú962d3aab2f6e667932da
â3c5eâ5de8095dí86581 511 9481d81 8836c
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DAVID ALVES DE ARAU]O

'ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO

-^ç,fl{r}úÍ{sco 0AS CHAGAS TIoREIRA ôAEr4t/i9,ME,,r"

TERESTNA-Pr 22/06/1984

CERT.CASAM. 17530 L 438 F 265V
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,799.193i72**..- ?

CJÉXP TERESI
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Autenticâção Digital
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REPÚBLICA FEDERATIVA OO BRASIL
ESTAOO OÂ PARA|BA

CARTÓRtO AZEVÊOO BASÍOS
FUNDAOO EM 1888

PRtÍIiEIRo REGISTRo cIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-AÍIVO OE CASAMENTOS, II,ITEROIÇÔES E TUTELAS DA COMARCA OE
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baarro dos Estados 58030-00, Joáo Pessoa PB
Íel.: (83) 3244-5404 / Fax. \83) 3244-548/,

httpJ^Jvww.azevedobastos.not.br
E-mail: carlorio@azevedobaslos.nol.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Mirânda Cavalcanti, Oícial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Píivativo de Casamentos, lnterdiÇões e
Íutelas com atribuiÉo de aúenticaÍ e reconhecer íiÍmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da PaÍaíba, em virlude de Lei, etc--.

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documenlo em anexo identifrcado individualmente em câda Código de Autenlicaçáo Digitall oú na
referida sequência, Íoi autênlicados de acordo com as Legislaçóes e normas vigenles3.

DECLARO ainda que, para gaÍantir tÍanspaÍência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estâdo da PaÍalba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, delerminando a inserçáo de um código em todos os
atos noloriâis e íegistíais, assim, cada Selo Oigital de Fiscalização Extraiudicial contém um código único (poÍ exemplo: Selo Dígilal: 48C12345-
X1X2) e dessa forma, cada autenticãçáo processada pela nossa Serventia pode ser conÍirmadâ e veriÍlcâda tantâs vezes quanto for necessário
alravés do site do Tribunal de Jusliça do Estado da Paraiba, endereço hllp://corregedoria.tjpb.jus.bíselo-digitaU

A aulenticaÉo digilal do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empÍesa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram rêproduzidas na cópia aulenticada, sendo da empresa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esle Carlório.

Esta OECLARAÇÃO íoi emilida em lE/04/20í8 í'l:37:20 (hora local) através do sislema de aulenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Bâstos, de
acordo com o Arl. 10. 10'e seus §§ 1" e20 daMP 220012001, como também, o documento eletrônico autenlicado conlendo o Certiíicado Digilaldo
tilular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicjtado diretamente a emprêsâ DAMD ALVES DE ARAUJO EIRELI ôu ao Cartório pelo endereço
de e-marl autenft ca@azevedobastos.not.b'

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site E|lplllêUllgrtâl.azevedobastos.not.bÍ ê informê o Côdigo de Consulta desta
Declaftçáo.

Códlgo ds Consulta desta Oeclaração: 960208

A consulta desta DeclaraÉo estará disponlvel em nosso site atê í6104/20í 9 09:09:08 (hora local).

'Códlgo de Autenticação Digltal: 88121604180856'130619-1
lLeglslaçóss Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, l\4edida Provisória no 220012001. Lei Federal n" 13.'105i2015, Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual n" 10.132/20í3 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O reíerido é verdade. dou fé.

CHAVE OIGITÂL

00005b 1d734íd94f0572d69fe6bc05b5flc6el6090c9fiec2a522093b7bd071a5412c688d5e30d509a7932e934c0c65bba3c95c2962d3aab2f6e667932d
aa3c59c21 6541 1 7cb52888daaa7abbe56e382
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CONTRATO SOCIAL
TODALIDADE

VISTO:

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA
ARAÚJO, brasileira, natural de Bertolinia - Pl, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, nascida em 26/06/1960, empresária, CPF: 153.133.443-15, ldentidade

397.637 SSP-PI, residente e domiciliada na rua Padre Cirilo Chaves, í515, apto.1504,
bairro Noivos, CEP: 64045-310, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO,

brasileiro, natural e Teresina - Pl, divorciado, nascido em 2210611984, empresário, CPF

no 992.798.í93 - 72, identidade:2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua

Padre Cirilo Chaves no 1515 apto 1504, Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina -
Pl, resolvem de comum acordo, a constituição de uma sociedade empresaria limitada,
que se regera pelas clausulas e condiçÕes seguintes e, nas imissÕes pela legislação
especifica que disciplina essa forma societária.

Cláusula Primeira - Da Denominação Social e Sede
1.1. A sociedade giará sob o nome empresarial ARAÚJO & ARAUJO
CONSTRUTORA LTDA, e o nome de fantasia D & A Construtora Ltda.

Cláusula Segunda - Da Sede
1.1 - Terá sua sede á Rua Francisco Jose Pereira, 293 - Centro - Coivaras - Pl -
GEP: 64.335-000.

Cláusula Terceira - Das Filiais e Outras Dependências
2.1 . A Sociedade poderá a gualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no
pais, por deliberação dos sócios.

Cláusula Quarta - Do Objeto Social
3.1. O objeto social da sociedade e CNAE: 7112-0-00 - Serviço de engenharia como

atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1-0'1 - Administração
de obras; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de

cartograíia, topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE
42. 13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49 -0-02 -
Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motoris AE
77.11-0-00 - Locação de automóvel sem condutor; CNAE 77.31-4-00 -
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00

.,UITTÀ COúERCIà! DO ESTÀIO DO PIÀUI
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MODALIDADE

escolar; CNAE 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais
CNAE 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Cláusula Quinta - Do Capital Social
4.1. Neste ato o capital social registrado é R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),

dividido em 20 (vinte mil) quotas de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) cada uma,

integralizado em moeda corrente do País, subscrito pelos sócios distribuídos da

seguinte forma e que o mesmo se integralizará neste ano.

Cláusula Sexta - Da Cessão e Transferência das Quotas
5.1 . As quotas da sociedade sáo indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de
condiçôes e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que
pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua
intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo d 0 (trinta)
dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, la

dissolução da sociedade antes mesmo da cessáo ou transferência das co

Cláusula Sétima - Da Responsabilidade dos Sócios
6.1 . A responsabilidade dos sócios e limitada à importância total do capital so

Cláusula Oitava - lnício e Prazo de Duração
7.1. A sociedade iniciará suas operaçóes na data da assinatura do contrato social e o
prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado

Cláusula Nona - Da Administração e Uso da Firma
8.1 . A administração dos negócios da Sociedade será exercida CONJUNTAÀ/ENTE
pelos Sócios a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO e o Sr. DAVID ALVES DE
ARAÚJO, conforme indicados na forma deste lnstrumento, que representarão a

sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.
8.2. Os sócios não poderão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em
nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos
estranhos ou prejudiciais aos objetlvos e negócios sociais, configurando-se justa causa
para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. í.085 do Codigo Civil brasileiro.
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SOCIOS Quotas Valor R$

10.000 250.000,00ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO 50,00%
DAVID ALVES DE ARAUJO 50,00% í 0.000 250.000,00
TOTAIS 100% 20.000 500.000,00
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Cláusula Décima - Do Pró-Labore
9.1 . O pró-labore do(s) administrador(es) serão fixados de comum acordo entre os

sócios, obedecidos os limites legais da legislaçáo do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira - Do Balanço e Prestação dê contas
10.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento
do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício,
após as deduçÕes previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas
necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pêlos sócios,
proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.
10.2. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - Do Falecimento ou lncapacidade Superveniente
'1 í.1. No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios
será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao(s)

sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de
alteração contratual com a inclusão deste(s).
11.2. Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão)
seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento,
em 10 (dez) prestaçÕes mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M
(FGV), ou outro índice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30
(trinta) dias da data do balanço especial.
í1.3. Em permanecendo apenas um sócio, este têrá o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o

mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Cláusula Décima Terceira - Deliberação Social
12.1. As deliberaçÕes sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem
convocadas previamente, no prazo mÍnimo de 3 (três) dias úteis;
12.2. As convocaçÕes das reuniôes dos sócios se fará por meio de carta registrada,

PIí , FCL

PR0CESS0

HA N'

UODALIDADE

VISIO:

mprove o

en

telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que
envio e o teor da convocação;
12.3. As formalidades de convocação das reuniÕes poderão de ser disp
hipóteses previstas em lei.

iTUIiITÀ COUERCÍÀI, DO ESTÀDO DO PIÀUÍ

Í3L
JUCEPI
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Cláusula Décima Quarta - Desimpedimento e Legislação Aplicável
'13.1. Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer

crimes previstos em Lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer

atividades empresariais.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código
Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo

das disposiçÕes supervenientes.

Cláusula Décima Quinta - Do Foro
14.1 . Fica eleito o Foro de Teresina, para os procedimentos judiciais referentes a este

lnstrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única, que

serão assinadas por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado
do Piauí de forma digital e devolvida aos contratantes, depois de anotada.

Teresina - Pl, í3 de maio de 2016

No e

Qh"il," t-. .. \bJriffide auJ es de uJo

Sócio- AdministradorSócia

Testemunhas
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Y6TO:
ADITIVO O1 . ARAUJO & ARAUJO CONSTRUT

PREAMBU LO

Pelo presente instrumento particuler, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO.
brasileira. natural de Bertolinia - Pl, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
nascida em 26106/1960, empresária, CPF: 153.133.443-15, ldentidade 397.637 SSP-Pl,
residente e domiciliada ne rua Miguel Arcoverde, 655, Torre B, bairro Noivos, CEP: 64046-
170. Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e Teresina - Pl,

divorciado, nascido em 2210611984, empresário, CPF no 992.798.193 - 72. identidade no

2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves no 1515 apto 1504,

Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina - Pl, resolvem alterar a empresa Sociedade
Empresaria Limitada ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME, com o nome
fantasia D & A Construtora Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado do PiauÍ sob o

NIRE 22200448895, por despacho de 1210712016, CNPJ 25.186.1621000197 . situada à Rua

Francisco Josê Pereira, 293 - Complemento: Gelpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP:

64.335-000, decidem alterar as condições e cláusula abeixo relacionados:.

Cláusula primeira - Do Objeto Social
CNAE: 71 .12-0-00 - ServiÇo de engenharia como atividade principal e como

atlvidades secundárias: CNAE 43.99-1-01 - Administração de obras, 71 .1 1-1-00 - Servigos
de arquitetura; CNAE 71.19-7-0'l - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; CNAE
41.20-4-00 - Construçáo de edifícios; CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas,
praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços de transporte de passageiros - locaçáo de

automóveis com motorista; CNAE 77.11-0-00 - LocaÇâo de automóvel sem condutor: CNAE
ipamentos agrícolas sem oper ; CNAE 49.24-8-
-99 Comércio varejista de mate e constru ção
em prédios e em domicílios e -4-00 -

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas

Teresina - Pl, 10 de janeiro de 2017

77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equ
00 - Transporte escolar; CNAE 47.44-0
em geral; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza
Coleta de resíduos não perigosos.

Antonia Alves de Sousa Araujo
Sócia

avt VES de Ara uJo

Sócio- Administrâdor
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ATo DE TRANSFoRMAÇÃo Do REGtsrRo DE socrEDADE EM E

RESPONSABILIDADE IIMITADA

PREAMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAúJO, brasileira,

natural de Bertolinia - Pl, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em

26/0611960, empresária, CPF: 153.133.443-15, ldentidade 397.637 SSP-Pl, residente e

domiciliada na rua Miguel Arcoverde,555, Complemento: APT 1102-8 COND POETIC, bairro

Noivos, CEP: 64046-170, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e

Teresina - Pl, divorciado, nascido em 2210617984, empresário, CPF ne 992.798.193 - 72,

identidade ne 2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves ne 1515

apto 1504, Bairro Noivos, CEP: 64,045 - 310, Teresina - Pl, resolvem alterar a empresa

Sociedade Empresaria Limitada ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME, registrada

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22?00448895, por despacho de

tLl07l2016, CNPJ 25.186.162 IOOOT-97 , sltuada à Rua Francisco Jose Pereira, 293 -
Complemento: Gâlpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000, decidem

TRANSFORMAR de Sociedade Empresaria Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI nas condições e cláusula abaixo relacionados:.

Cláusula primeire: Neste ato retira-se da sociedade o sócio acima identificado, a Sra

ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO, cedendo e transferindo a totalidade
equivalente a 50% do capital social de RS 250.000,00 (Duzentos e cinquenta
DAVID ALVES DE ARAÚJO.

suas cotas,

m is) ao sr

Ato Constitutivo da EIRELI
DAVID ALVES DE ARAUJO - EIRELI - ME

CláusulaPrimeira-Aem presa girará sob o nome empresarial DAVID ALVES DE ARAUJO - EIRELI

- ME, terá como nome de fantasia: Araújo & Araújo Construtora

Cláusula Sesunda - A sede da empresa será na Rua Francisco lose Pereira, 293 -
Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000

CláusulaTerceira-Oca pital será RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representado por uma

cota de igual valor nominal totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País

ry

BW5a

CERIIFICO O RÊGMTIO B, 23lLOl2OL1 12:30 SOB Ne 22600022976.
pRoTocor,o: 1?oao532o DE 09/10/2011. cóDrGO EE VEnrFrCàÇÃO:
11r0a112199- lÍIÀ8. 22500022975.
UÀVID ÀJ,VES DE ÀRÀUJO EIREI,I üE
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CláusulaQuarta-Oo bjetivo da empresa será as atividades de: CNA

engenharia como atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1 -01 -
Admlnistração de obras; 77.77-L-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços

de cartografia, topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços de

transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE 77,11-0-00 -
Locação de automóvel sem condutor; CNAE 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e

equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Transporte escolar; CNAE 47.44-

0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza

em prédios e em domicílios e CNAE 3811-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos.

Cláusula Quinta - A presente empresa se constitui por prazo indeterminado

CláusulaSexta-Ares ponsabilidade do empresário é restrita ao va lor de seu capital e responde

exclusivamente pela integralização do capital

Cláusula Sétima - A administra ção será exercida pela titular DAVID ALVES DE ARAUJO as q uais

caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da empresa em.juízo ou fora dele,

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, Íicando o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, 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 empresa.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício , 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, os lucros ou

perdas apu radas.

Cláusula Nona - Nos quatro mêsês seguintes ao término do exercício, o empresário

deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula Décima - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou outra

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titu la r da

em presa.

Cláusula Décima-primeire - O Administrador declara, sob as penas i, de que não está

impedido de exercer a administração da ElRELl, por lei especial, ou em den ação

CERTIFICO O ReGISIBO Bü 21/lO/20L1 12r30 SoB Ne 022916.
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criminal, ou por se encontrar sob os efeitos d ela, a pena que vede, a tem oraria m

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 Déc ima-sequnda - Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra

empresa dessa modalidade

Cláusula Décima-terceira - Fica eleito o foro de Teresina - Piauí paraoexerctctoeo

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

O inírumento de Contrato de ElRELl, será assinado em l via para registro na junta

comercial do estado do Piauí.

Teresina - P1,02 de outubro de 2017

,.{, 'c..-l \-t-. L
David Alves de AràúioAntonia Alves de Sousa Araujo

Sócia-Retirante Titular /Administrador
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VISIO:
DAVIDALVES DE ARAÚJO. EIRELI -

Aditivo 01

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, o Sr. DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e

Teresina - Pl, divorciado, nascido em 22/06/1984, empresário, CPF ne 992.798.193 - 72,

identidade ne 2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves ne 1515

apto 1504, Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina - Pl, resolve alterar a Empresa

lndividual de Responsabilidade Limitada DAVID ALVES DE ARAÚJO - EIREL| - ME, registrada

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200448895, por despacho de

72/07 /ZOL6 e alterado para o NIRE 2260002297 6, por despacho de 23/70/2077, CNPJ

25.186.162/0001-97, situada à Rua Francisco Jose Pereira,293 -Complemento: Galpão 293

- Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000, decide nas condições e cláusula abaixo

relacionados:.

Cláusula pnmelra: A Empresa que vinha exercendo seus negócios no endereço conforme
acima, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: avenida Raul Lopes,880 complemento:
SALA 1417; EDIF POTY PREMIER, Jóquei - 64.048-065 - Teresina - Pl

Cláusula Seeunda Fica alterado o capital social de RS 500.000,00( quinhentos mil reais) para

RS 900.000,00 (Novecentos mil reais), representado por uma cota de igual valor nominal
totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - Fica altêrado o objeto para: CNAE: 71.12-0-00 - Serviço de engenharia

como atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 -Administração
de obras; CNAE 71.11-L-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de

cartografia, topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE 42.13-

8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços de

transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE 77.11-0-00 -
Locação de automóvel sem condutor; CNAE 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e

equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Transporte escolar; CNAE 47.44-

0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza

em prédios e em domicílios; CNAE 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; CNAE

46.71.-1./00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7/00 -

Comércio atacadista de material elétrico; CNAE: 46.72-91 - Comércio atacadista de

À wâliatâdê dêÊtê al@ll@Eto, sê i4)r.sso, fic. suj€ito à c@).owaçáo alê Êua autêuticialâalG noâ rêE9êctivo3 Dor
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VISTO:

ferragens e ferramentas; CNAE: 46.74-5/OO - Comércio atacadis ec men o;

1/01 - Construção de rodovias e ferroviasl CNAE: 42.1L-1/02 - pintura para sinalização em

pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE:42.21-9/01 - Construção de barragens e represas

para geração de energia elétrica; CNAE: 42.77-9/OZ - Construção de estações e redes de

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.27-9/O4 - Construção de estações e redes de

telecomu nicações; CNAE: 42.22-7 /O7 - "Construção de redes de abastecimento de água,

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação"; CNAE:42.22-7/02 -

Obras de irrigação; CNAE: 42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos,

exceto para água e esgoto; CNAE: 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; CNAE:

42.92-8102 - Obras de montagem industrial; CNAE:42.99-5/01 - Construção de instalações

esportivas e recreativas; CNAE: 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não

especificadas anteriormente, tais com: construção de estruturas com tirantes, as obras de

contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; CNAE:

43.77-8/07 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.1,1,-8/02 - Preparação de

canteiro e limpeza de terreno; CNAE: 43.72-6100 - Peíurações e sondagens; CNAE: 43.19-

3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tai como: a

drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o

rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de

material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de

extração de petróleo e gás natural; CNAE: 43.21-5/00 - lnstalação e manutenção elétrica;

CNAE: 43.22-3101 - lnstalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE: 43.22-3102 -

lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e

refrigeração; CNAE: 43.22-3103 - lnstalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE: 43.29-1104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; CNAE: 43.29-U99 - Outras obras de

instalações em construções não especificadas anteriormente, tais como: a instalação de

sistemas de limpeza por vácuo e o revestimento de tubulações; CNAE: 43.30-4/01 -

lmpermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 43.30-4/02 - lnstalação de portas,

janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material: CNAE: 43.30-4/03 -

Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE:43.30-4/04 - Serviços de pintura de

edlfícios em geral; CNAE: 43.3O-4/OS - Aplicação de revestimentos e de resinas em

interiores e exteriores; CNAE: 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, tais

como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a

instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizad lo fabricante e a colocação

ções; CNAE: 43.99-7/03 -de vidros, cristais e espelhos; CNAE:43.91-6100 - Obras de

À walialÂatê alêa!ê atocü!êÀ!o, sê i.úÍ,rosôo, ficâ 3ujêito à coq)rovaçãô d€ Buâ âutêulicialâalê Âoâ !€aD!
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Obras de alvenaria; CNAE: 43.99-1/05 - Perfuração e construçã

43.99-7/04 - "Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras"; CNAE: 43.99-1/99 - Serviços

especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: a construção

de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas,

chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. Os serviços de limpeza de fachadas, com
jateamento de areia, vapor e semelhantes; CNAE: 46.35-4/07 - Comércio atacadista de

água mineral; CNAE: 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

equipamentos de telefonia e comunicação; CNAE: 46.79-6/01 -Comércio atacadista de

tintas, vernizes e similares; CNAE: 49.30-2/02 - "Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional" e CNAE:

78.10-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.

A vista da modiÍicação ora ajustada, consolida - se o contrato social sob as condições
seguintes:

Clá usula Primeira- A em presa girará sob o nome empresarial DAVID ALVES DE ARAÚJo -

EIRELI - ME, terá como nome de fantasia: Araújo & Araújo Construtora

Cláusula Segunda - A sede da em presa será na Avenida Raul Lopes, 880 complemento: SALA

1417; EDIF POTY PREM lER, Jóquei - 64.048-065 - Teresina - Pl

CláusulaTercêire-Oca pital será RS 900.000,00 (Novecentos mil reais), representado por

uma cota de igual valor nominal totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do

Pa ís.

Clá usula Querta- o objetivo da empresa será as atividades de: CNAE: 71.12-0-00 - Serviço de

engenharia como atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 -
Administração de obras; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços

de cartografia, topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços

i1A N" /46ia-z-arz-

stade transporte de passageiros - locação de automóveis com mo

Locação de automóvel sem condutor; CNAE 77.31-4-00 -
;CNAE 77.11-0-00 -

de máquinas e

tr
I

À wâ1ialâdê déstê alocEênto, sê iEDtêsso, fica sujêito à coDDrowação de suâ .utênticidatlê Eos rêsDêctivos
rúfotüÁdlô sêu6 rêsDecliwoE códisoô dIê wêrificâção
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PROCESSO

MOOALIDADE

VISTO:
equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Tran

0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE 81.21 - Limpeza

em prédios e em domicílios; CNAE 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; CNAE

46.7L-tlO0 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7100 -

Comércio atacadista de material elétrico; CNAE: 46.72-9/OO - Comércio atacadista de

ferragens e ferramentas; CNAE:46.74-5100 - Comércio atacadista de cimento; CNAE: 42.11-

1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE: 42.11-1102 - pintura para sinalização em
pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE:42.21-9/01 - Construção de barragens e represas

para geração de energia elétrica; CNAE: 42.27-91O2 - Construção de estações e redes de

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.27-9104 - Construção de estações e redes de

telecomu nicações; CNAE: 42.22-7 /01 - "Construção de redes de abastecimento de água,

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação"; CNAE:- 42.22-7 /02 -

Obras de irrigação; CNAE: 42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos,

exceto para água e esgoto; CNAE:42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; CNAE:

42.92-8102 - Obras de montagem industrial; CNAE:42.99-5/01 - Construção de instalações

esportivas e recreativas; CNAE: 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não

especificadas anteriormente, tais com: construção de estruturas com tirantes, as obras de

contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; CNAE:

43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.71-8/02 - Preparação de

canteiro e limpeza de terreno; CNAE: 43.12-6/00 - Perfurações e sondagens; CNAE: 43.19-

3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tai como: a

drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o

rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de

material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de

extração de petróleo e gás natural; CNAE:43.21-5100 - Instalação e manutenção elétrica;

CNAE: 43.22-3101 - lnstalaçôes hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE: 43.22-3102 -

lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e

refrigeração; CNAE:43.22-3/03 - lnstalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE:43.29-1104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; CNAE:43.29-1/99 - Outrãs obras de

instalações em construções não especificadas anteriormente, tai§ como: a instalação de

sistemas de limpeza por vácuo e o revestimento de tubulações; CNAE: 43.30-4/01 -

lmpermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 43.30-4/02 - lnstalação de portas,

janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material: CNAE:43.30-4103 -

Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE: 43.30-4/04 erviços de pintura de

À w.lidàdê dêst6 docueêüto, Êê ieDÍê.6o, ficá suj.ito à cô@growáção aIê suÀ Àutêsticitladê noB rê4Eclivos Doltâi
trfoiú!Àalo sêus !€sDêctiwoê códi9o6 aIê wêrificâção



Plí .F}LiiAN' -/r'r)
PROCESSO ;I ,,qn 8.9 ina5d 7

IiOt)ALIOADE

VISÍO:

edifícios em geral; CNAE: 43.30-4105 - Aplicação de revest tmentos e e S nas em

interiores e exteriores; CNAE: a3.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, tais

como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a

instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante e a colocação

de vidros, cristais e espelhos; CNAE: 43.9L-6/00 - Obras de fundações; CNAE: 43.99-1103 -

Obras de alvenaria; CNAE:43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE:

43.99-1,/04 - "Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras"; CNAE: 43.99-1/99 - Serviços

especializados para construção não especiÍicados anteriormente, tais como: a construção

de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas,

chaminés, lareiras, churrasqueira§, etc. Os serviços de limpeza de fachadas, com
jateamento de areia, vapor e semelhantes; CNAE: 46.35-4/01, - Comércio atacadista de

água mineral; CNAE: 45.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

equipamentos de telefonia e comunicação; CNAE: 46.79-6/01 -Comércio atacadista de

tintas, vernizes e similares; CNAE:49.30-2/02 - 'Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional" e CNAE:

78.10-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.

Cláusula quinta- A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

Cláusula Sexta- A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e

responde exclusivamente pela integralização do capital.

Cláusula Sétime-A administra ção será exercida pela titular DAVIDALVES DE ARAUJO as

quais caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da empresa em juízo ou

fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, ficando o uso do

nome empresarial, vedado, no entanto, 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 empresa.

Cláusula Oiteve- Ao término de cada exercício, em 31de dezembro, o administrador prestará

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, bendo ao empresário, os

lucros ou perdas apu ra das

\_ ^./w
{"n
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Cláusula Nona- Nos quatro meses seguintes ao término
VISIO:

deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) q uando for o caso.

Cláusula Décima- A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular

da empresa.

Cláusula Décima-primeira- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está

impedido de exercer a administração da ElRELl, 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, contrâ as relações de

consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima-sesunda- Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma

outra empresa dessa modalidade

Cláusula Décima-terceira- Fica eleito o foro de Teresina - Piauí paraoexerctctoeo

cumprimento dos direltos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de ElRELl, será assinado em 1 via para registro na junta

comercial do estado do Piauí.

Teresina - Pl, 02 de maio de 2018

David Alves de Araújo

Titular /Administrador

(
À wâlidadê dêstê docuúêÀro, .ê il|Drêsso, fica ÊujêiEo à coaD!ôwâção atê sua autêDticiaLad6 nôs iêsDêctivos Dortâ
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Pt{ .t0LiiA N.

SecretaÍia da lvlicÍo e Pequena Empresa da Prêsidência da República

Secretaria de Flacionalização e SimpliÍicaçáo

Departamento de Flegistro Empresarial e lntegração

Secretaria dê Estado de Desenvolvimento Ecônômico

Junta Comercialdo Estado do Piaui

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO ELETRÔrurCn

CertiÍicamos que o ato da empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, assinado digitalmente,

encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do PiauÍ sob o número PIP'1801249541.

CPF/CNPJ Nome
99279819372

À waliatÀatê dêst6 aloceuto, sê iuorêsso, licâ âujêiEo à coE!)r@âção dê sua autêÀticidâd6 EoE reaDêctiwoâ
IEfotuúalo sêus !êEDêcliwos códiso§ atê wêrificáção

Assinante(s)
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NUMERO OE TNSCRTÇÃO

25.186.í62./0001-97
MATRIZ

coMpRovANrE DE tNScRtÇÃõ E DÉ-rrúaÃo
CADASTRAL '12107 120't6

ta^
W

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI MOOALIDADE

VISTO:

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDI

DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI

O OO ESÍABELECIMENTO (NOME DE FANÍASIA)

ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA l/t E

E:ES'A DAAÍVIOADE ECON

71.'12-0-00 - Serv de en haria

cóorco E DESCRTÇÁo DA NAÍuREza JURlotcA
230.5. Empresa Individual de Responsabilidadê Limitada (de Naturêza EmpresáÍi

LOGRADOURO

AV RÁUL LOPES 880
COMPLEMENÍO

SALA 1417 EDIF POTY PREMIER

CEP

64.048-065 JOOUEI
MUNrciPto

TERESINA PI

ENOEREÇO ELETRÔN]CO

CONSTRUTORÁLTDAARAUJO@GMAIL.COM
ÍELEFONE
(86) 9425-922í

ENÍE FEDERAT]VO RESPON VEL (EFR)

stÍuAÇÀo cADAsÍRAL
ATIVA

DAÍA DA SIÍUAÇÁO CADASTRAL
't2to7 t2016

MOTIVO DE S Í

S -;;i:,i ES!EC i oÂÍa DA s ÍuAÇÃo EsPEcraL

E OESC DAS ATIVIDAOES ECO S SECUN

38,11{-00 - Colqta de residuos não-poÍigosos
,11.20-4-00 . Const,ução ds odlÍícios
42.Í'i-1-0'l - Construção do rodovias o fêrrovlas
42.'11-1-02 - Pintura paÉ sinalizaçáo sm pistas rodoviárias e aeroportos
42.í3-8-00 - Ob.âs de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.2í.9.01 - Construção d6 ba.ragsns s rEpresas para garâçáo dq onêÍgia êlátíicâ
42.21-9-02 - Construção ds êstaçôes o Íedes de distÍibuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações o .edês dê telêcomunicaçôes
42.22.7.0'l . Construção do aêdês dê abastêclmênlo dê água, coleta dê esgoto ê construçôês corêlatas, oxceto obras de
irÍigação
42.22-7-02 - Obras de irÍigaçáo
42,23.5.00 . Construção do rêdês dê lransportos por dutos, êxceto paÍa águâ ê êsgoto
42.92€-01 - Montagêm de ostflrturas metálicas
42.92-8-02 - ObÍâs dê montegêm industrial
42.99-5-01 - ConstÍução de instalaçôgs êspoativas e rêcrêativas
42.99-5-99 - Outras obras dê êngenhaíia civil não Espqciíicadas antêÍiormentê
43.íí-8-01 - Demolição de odiÍicios s outras ostrutuÍas
43.11-8-02 . PrêpaÍação dê canteiro o limpêza de têrreno
43.1 2-6-00 - Psrf urâçôss e sondagens
43.19"3.00 . Sêrviços de proparaçâo do lêrrêno não especiÍicados antEdormgnle
43.21-5-00 - lnstalação e manutsnção slátrica

26102t2019 Comprovante de lnscriçáo e de Situaçáo C
PM

dâslral

Aprovado pelâ lnstruçáo Normativa RFB no'1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 2610212019 às 23:48:2í (dâta e hora de Brâsília).
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MODALIDADE

YISIO:

,Ar
W

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRAS

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURí

NúMERo oE rNscRrÇÁo
2s.í86.162/0001-97
MATRIZ

coMPROVANTE DE TNSCRTÇÃO ç 9E 511[JAÇÃO
CADASTRAL

DAÍA DÉ ABERTURÀ

12t07 t2016

DAVID ALVES OE ARÂUJO EIRELI

cóDtGo E DEScRtÇÁo DASATTvtDAoEs EcoNôMtcas sEcuNoÁRtas
43.22-3-0'l - lnstalaçóes hidÍáulicas, sanitárias e de gás
43.22.3.02 - lnstalação ê manutençáo de sistemas centÍais de ar condicionâdo, ds ventilação e ÍeÍrigeração
43.22-3-03 - lnstalaçóss de sistema dê pígvênção contÍa incândio
43.29-1-04 - Montagem ê instalaçáo de sistemas e equipamontos dê iluminação ê sinalizaçâo em vias públicas, portos e
aeroportos
43.29-'Í-99. Outras obÍas dê instalaçôes em construçôes não especiíicadas antêriormonle
43.30.4.0í - lmpermeabillzaçáo om obras dê êngênharia civil
43.30.4-02 - lnstalação dê poÍtas, janêlas, têtos, divisóÍiâs s armários Embutidos dq qualqusÍ matêrial
43.30-0.03 - Obras dê acabamento sm gesso e estuque
43.30-4-04 - Sqrviços de pintura dê êdiÍicios em gêral
43.30{-05. Aplicação dê revêslimêntos o dê rêsinas êm inleriores o oxterioros
43.30-{-99 - Outras obÍas dê acabâmqnto da construçáo
43.91-6-00 - Obras de íundaçôes
43,99.1.0 1 - AdministraÇào de obÍas
43.99-'l-03 - Obras de alvênaÍia
43.99-í-04 . Ssrviços dE operaçáo e fornêcimento do squipamgntos para tÍanspone e elevação dê cargas s pêssoas para
uso gm obras
43.99-l-05 - PoríuÍação e construçáo ds poços de âgua
43,99í-99 . Ssrviços êspêcializados para constÍução não espocificados antsrioÍments
46.35-4-0í - Comércio atacadista dê água minoral
46.52-{.00 - ComéÍcio atacadista ds componenles elstrônicos o equipamêntos dê têleÍonia ê comunicação
46.71-1-00 - ComéÍcio âtacadista dê mâdoirâ ê pÍodutos derivados

cóorGo E DEScRtÇÃo DA NATUREza JUR iDIca

230.5 - Emprssa Individual de Responsabilidade Limltada (dq Naturgza Empresári

AV RAUL LOPES
NUMERO

880
COT,iPLEMENÍO

SALA 1417 EDIF POTY PREMIER

CEP

64.048-065
BAIRRODISÍR TO

JOQUEI TERESINA PI

ENDEREÇo ELETRôNrco
CONSTRUTORÁLTDAARAUJO@GMAIL.COTI

ÍELEÊONE

\861 9425-9221

ENTE FEDERATIVO RES VEL (EFR)

sLTUAÇÂo caDAsÍRAL DATA DA sITUAÇÃo cADÀSTRÀL
,12t07t2016

MOTIVO DE SITUAÇ

§-úÃaÃó ESPEcIaL oaÍA oa srruaÇÃo ESPEC|AL

26102t2019 Comprovante de lnscriÉo e de SituaÉo

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 26102120'19 às 23:48:21 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIOI

NúMERo oE tNscRIÇÁo
25.í 86.162/0001-97
i/lATRIZ

coMpRoVANTE DE rNScRrÇÃo E DE srruAÇÃo
CADASTRAL

'12t07t2016

NOME EMPRESAR AL

DAVIO ALVES OE ARAUJO EIRELI

cÔDlco E DESCRTÇÀO DAS ÂTtúDADES ECONÔM CAS SECUNOARTAS

46.72-9-00 - Comárcio atacadista de íerragens e íerramêntas
,{6.73-7-00 - ComéÍcio atacadista de matêrial êlétÍico
46.74.5.00 . ComéÍcio atacadista de cimento
46.79-6-01 - ComéÍcio atacadista dq tintas, vernizes s similares
47.44-0-99 - Comércio varojista de maleriais do constÍução em gêral
49.23.0-02. Serviço do tEnsponê d€ passagqlros - locação d€ automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transpone sscolar
49.30-2-02 - Transporte Íodovláio de ca.ga, êxceto produtos perigosos e mudanças, intêímunicipal, intêÍêstaduâl e
internacional
71.1í-í-00 - SêÍviços do arquitêtoÍa
7í.'19-7-01 - Sêrviços dE canogÍaíia, topografia ê gêodésia
77.íí-0-00 - Locação de automóvsis sem condutor
77.314-00 - Aluguel de máquinas ê êquipamontos agícolas sem opgrador
78.í0-8-00 - Sêlêçào e agEnciamênto ds mão-dê-obÍa
E1.21-4-00 . Limpeza em prédios s em domicilios

cóDlco E DEscRtÇÃo DA NATUREza JURiDrca
230-5 - EmpÍosa lndividualdo Rêsponsabilidado Limitada (de NatuÍêza Emprêsári

LOGRAOOURO

AV RAUL LOPES
NUMERO

880
COMPLEMENTO

SALA 14,I7 EDIF POTY PREMIER

CEP

64.048-065
aaRRoDrsÍRlÍo
JOQUEI

M!NrciPro
ÍERESINA PI

ENoEREÇo ELETRôNrco
CONSTRUTORÂLTDAARAUJO@GMAIL.COM

IELEFONE

1861 9425.9221

ENTE FEDERATIVO RES VEL (€FR)

stItlaÇÀo c^oAsrRAL
AÍVA

DAÍA DA SITUAÇÁo CADÂSTRAL

12J07 t2016

MOTIVO DE S1

S ESpECTÀL DAÍA DA stÍuaÇÀo ESPEctaL

4/
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Improbidade Admintstrattva e I

Certidão Negativa

CertiÍico que nesta dala(1110312019 às 09:37) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ ne 25.1 86.1 62/0001-97.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: .

através do número de controle: 5C86.568A.CCDE.5850

Gerado em: 11/032019 as 09:37:30 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

M
,^r*rffi/,



Pil .FOLHA N'

PR0CESS} -rO/ ?{1.; p /2 ?
MOOALIOADE

VISIO:

TRIBLINAL DE CONTAS DA TIIIIAO

CERTIDAO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nonre completo: DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI

C PF/CN PJ: 25.186.162 10001-97

Não constam da relação comuhada para emissão desta certidão os responsáveis ainda rÉo
notifrcados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tiCo
seu prazo de vigênc ia expirado, bem conn aqueles cujas apreciações estejam suspensas

em razão de interpos(ão de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certilão emitirla às 093454 do da lll03l20l9, com validade de

emissão.

a contar da

A veracidade das inforrnações aqü prestadas podem ser confinnad
Irttps://co ntas. tcu. qo v.br/ords/fl p- IN I DON EO :V ERI FIC A

O Tritrunal de Contas da União CERTIFICA que, na prcsente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
paúicipar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal,
nos te rmos do aÉ. 46 da l,ei n' 8.443192 (Lei Orgânica do TC[I).

(

a!

Código de controle da certllão: 03Ql I10319093454

Atenção: qualquer rasura ou enrenda invalidaní este docuÍnento.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI
Divisão De Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo - Teresina-Pl-
CEP:6401 8-900

Tel.: (86) 3215-3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br
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O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que,
até a presente data e de _acordo com os dados disponíveis no sistema de informações
desta Corte de Contas, NAO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado (a)
registÍo de débito pendente de pagamento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DAVID ALVES DE ARAÚJO EIRELI- ME.

CNPJ: 25.1 86. 1 6210001 -97

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitaÇão
que ainda náo foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal.

Esta certidão é válida até 1110512019, estando condicionada à verificação de sua
autenticidade na lnternet, no endereÇo http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 1110312019

Número da certidão: 172812019 {
Código de validação: 7C61-EADA-C3DE-51 EF i

Validável em: https://sistemas.tce.pi.gov.br/EmissaoDeCertidoes/validar Cenilao.xnnlful 
,


