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S A I B ..\ lvl quanlos cstc' pÍrblico insrruntcnto clc proculaçàti
hastantc vircrll- que aos Lreze clias tlo mês dc n[uço do ann tlc dois mil c dczoiro (l-1/l)3/2{)tll), ntstl.
citlatle clc 'l clesina. Capiral do I'.stado do l)iaui. nestc Iabcliorrato. situad,r rur Ilua (iorcrrra.k,r' .loerr 

--

Pircs. n" l'15-i. Bairro de l:;itima. CNP.lrlVF rÍ' lÍi.199.151i0001-{,i3. Pcrantc nrinr. labcliir lntclina.
con]Dareccü coDlo Oulorganlc. Dr\VID.AL\/ES l)[- Á1t,,\tl,10 EII{I.1,[, ilrscrira no CNl,.t,\.lli soh
n" 15.18ír. l(r210001-97. estabelcci(la na [iua l'rancisco.losc l)crcira. n" ](rl. Cialpâo l().1. ('clrro.
Coivaras-Pl. CEP. 64.135-000. reprcsentada ncslc llo por scu cnrprcs;irio- l)rvid Âlvcs dc
.\rru.jo. brasilciro. casâdo. cnlprcsário- Cl/lt(i n" 1.0i8.7q9-SSlr/Pl. ('l,l; \41: n' 991.791.l.191-71.
rcsidentc c rlomiciliado na l{ua I)c. ('irilo Chlncs. n" 1515. al)1" l5l)-.1. Bairro Noiros. ( f.l):
6.1.0..1i-i10. r'lcsta cidadc. cu.ia ti)rma <Jc rcprcscntlçiro consta clo At)11'l\'O 0l cla ora Out()rgitnlc.
drtado dc I0t0li20l7. dc'r,idanrente rcgistratlo na .lurrta Conrercial LII Ilstaclo do Iliaui. enr
ll,0l'1017. sob n" l0l700lól{1. Certicli-ro Sinrplilicacla strb n" l0l7{).i1J639. cuias cripias
cncontranr-se art;uir,adas nestc l'abclionato. (XÀXs) lxcsentc(s) rcconhccido(aXs) como o(a)(s)
própIio(aXs). dc acorrlo cottr os (locr.I'nclltos (lr.rc rrc tbranr aprescntad0s. itlcnlilrcarclo-ota)(s)
capaz(cs). pois a tudo responale(nr) conr lirr}rczil. segurança. clarozâ c etrrrricçâo clo ntartdalo c
podcres ora conlêridos ao(à) rrrandatiirio( a ). do c;uc clou llt. Il por cslc instrumcnt() c nos rrrclhorcs
lenros d,.' dilcito. nomcia e constilui scu l)ast.urtc procuratk». AIIY-I.\N CI-;Nl-1.4 llAS'IOS.
hrasilcilo. casado. eutpresário. CI/tlG n' l.9ló.16j-SSl'i,'Pl. (Pli''MI no l)(tl.(r5i.ll-i-7J. rcsidcntç
c donriciliado nr Rua Finnino Piles. n" 1601.Ilirirro Vernrclha. ncsta ciJadc. arlucrn ct»tlc't'c rts

seguintes l'ODEIIES: espcciais e espccilicos prrit rcprcscnlar cn]prcsir outorgilllc clrl torl() o
'IcrritLirio Nlcional. nas I-icitâçõcs PLiblicls rcalizatlils pelos divcrsos riluiros cla,,\clntittistracii,
l)irLrlica. Fcdcral. Estadual. lVlunicipal. ,/\r.rtar([rins. Socie'dadc clc li]ct,ttontia !Íista. l:ntplcsas
Públicas. llslatais- Paraestatais. Sindicatos. Associaçires dc Classcs c liundaçircs. podettdo .lito
proculador tudo assinar e rcquercr. assinal ls conrpclclrl!'s alils drs scss(-rcs rcalizadas. renlrnciar it

dircitos crn geral. intpetrar lccursos contra tluaistlrrcr clccist-rcs- clttuat' intpttgnaçtics. rlcsistir dc

intcrposiçâo dc recursos cnt quâlqucr làsc do proccsso licitatório. pârticipar de l'rcgircs. tctlucrcr
ceIti(la)es. Icgislros c ca(laslIos. irr(llti\ rtt'llctl1()s. olicios. ;lcditlos. rcclitl']látça)cs. cro
histogranrrs. podcrrdo ainda. arrtrir'. lssinlrr llr'()l'roslils. lcrrtros clc ci)n]Prr)nlissos dc c(

constituiçiio tlc c0ns(rrcio. crcdcnciur llrepost()s lclllcsclltrntcs nas licitaçôcs públicts c

crtr to(las as nroclalitladcs. lirrnrular lanccs (lc prcços c 1lr licar to(los ()s dt'rllais iltoii rlc

paflicipaçijo dâ outorgantc cnt pregties prescnciais ott clctrt^ttticos. c aitl.la;ltoccdcr
operaçôCS ()u CadastrOS cnl SílioS 0ÍlCiais. h!-lt) coltl llala clclttal' risitrls técnicils Ilc

particiPiçào crn Iicitaçôcs. conssnlir. lilntar tcrnt(,s c cot'tlptotnissos. rcc,rlhcr clttçt-rcs

pâgartCnlO dC ta\AS e elllolullrenlOs. C aitrtla tclltcscttlil-ll t)cIalltC As irssttciAçl)cs cl

subslübctcccl crs seguintcs 1'lodcrcs: crcclctlciilr l)r()l)ostos rcPrcsclltillllcs rlas licitltçircs
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REPúBLtca FEDERAÍtvA Do BRÁstL
EsÍaoo DA PARÂÍBA

caRTóRto AzEvÊDo BAsros
FUNDADO EM í888

pRtirEtRo REGtsÍRo ctvtL DE NASctirENTo E óBtros E pRtvAÍtvo oE cAsat ENTos, I
JOÃO PESSOA

MODALIDADE

d/tsB: E

PROCESSO ,O/?ê?ooÇ

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G.00, João Pessoa PB
Tel.i (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-54A4

http:/^,r/ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAçÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçóes e
Tutelas com atribuição de autênticar e reconhecer írÍnas da Comarca de Joáo Pêssoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, elc...

DECLARA para os devidos ins de direito que, o documento em anexo identaÍicado individualmente em cada Códlgo de Autenticaçáo Digital'ou na
reÍerida seqúência, Íoi autenlicados de acordo com as Legislações e noÍmas vigentes".

DECLARO ainda que. para garantir transparência e segurança juíÍdica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paralba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os

v atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um código único (poÍ exemplo: Selo Digilal: ABC12U5-
XrXa e dessa íoÍma, cada autenticaÉo processada pela nossa SeNentia pode ser coníirmada e veíícada tantas vezes quanlo íor necessário
através do site do Tribunalde Justiça do Estado dâ Paraíbâ, endereço httpr/corregedoria.tipb.jus.br/selo-dig(aU

A autenticaÉo digital do documento íaz prova de que, na data e hora em qúe ela Íoi realizada, a empresa OAVIO ALVES DE ARÂUJO EIRELI
tinha posse de um docr-rmenlo com as mesmas caractêrísticâs que foram reproduzidas na cópia aulenlicâda, sendo da empresa OAVIO ALVES OE

ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a esle CaÍtório.

Esta DECLARAÇÃO íoi emitida em 18,l0/,l21'lB 11175:.21 (hora local) através do sislema de autenticaÉo digital do CaÍtório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1". 10" ê seus §§ 1. e 2. daMP 220012001, como também, o documento elekônico autenticado conlendo o Cerlificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empíesa OAVID ALVES DE ARÂUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Pâra informações mais detalhadas deste ato, acesse o site Mp§/êllElgilal.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código d€ Consulta dêsta Declaraçâo: 960206

A consulta desta Declaraçáo estará disponivel em nosso site até í 6/0,í2019 09:09:08 (hora locau.

'código de Autonticação Digital: 88121604180856130806-1 a 8812'1604180856130806-2

'Legiahçóês Vigentos: Lei ÉedeÍal n" 8.935/94, Lei Federal n" 10.406/2002, Medida PíovisóÍia n' 220012001, Lêi Federal n" 13.105/2015, Lei

Estadualn" 8.72112008, Lei Estadual no'10.'132120Í3 e Provimenlo CGJ N'003/20'14.

O referido é verdade. dou Íé.

CHAVE DIGITAL
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRÁSIL
ESTADO DA PARÂíBA

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMEI{TO E ÔB|TOS E PRIV-AÍIVO DE CASAMENTOS, INÍER
JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa pB
le|. (aq 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484

http:/ 
^,.,À/r\r. 

azevedobastos. not. br
E-mail: cartorio@âzevêdobastos.not.br
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DEcLARAçÃo DE sERVtÇo DE AUTENTtcAÇÃo DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Privatavo de Casamenlos, lnterdições e
Tutelas com atribuaÉo de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joào Pessoa Capital do Eslado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identiíicado individualmenle em cada Código de AutentiÇaçáo Digítat' ou na
refêrida sequência, foi autenlicados de acordo com as Legislações e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e seguranÇa jurÍdica de lodos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e RegistÍos do
Estado da Pâraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o PÍovimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserÉo de um código em todos os
atos notoriais e registrâis, assim. cada Selo Digital de FiscalizaÉo Exlrajudicial contém um código único (por exemplo Sêlo Digitdl: ABC1234&
XrXa e dessa forma, cada autenticaçáo processada pela nossa Serventia pode seí confrmada e veíifcada tanlas vezes quanto íor necessáíio
através do site do Tribunalde Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticêção digital do documento fa2 prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAVIO ALVES OÉ ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caraclerísticas que foram ÍepÍoduzidas na cópia autenticada, sendo da empÍesa DAVIO ALVÊS OE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, únicâ e êxclusiva, pêla idoneidade do documento apresenlado a este Carlório.

Esta DECLARAÇÃO Íoi emitida em íE/04/20í8 'tí:35:56 (hora local) através do sistema de aulenticação digital do Cartó.io Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1ô, 10ô e seus §§ 10 e 2" da N4P 2200/2001, como também, o documento elelrônico autenlicado contendo o Certiícâdo Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a êmpresa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao CâÍtório pelo endereço
de ê-mail âulentica@a2evedobaslos.not.br

Para inÍormaçÕes mais delalhadas deste ato, acesse o site [tlpl]hUEljgital.azevedobaslos not.bÍ e informe o Côdigo de Consufta desta
Declançáo.

Código dê Consulta dosta Declaração: 960207

A consulta desta DeclaraÉo estará disponívelem nosso site até 16/0,&2019 09:09:08 (hora local).

'Código de Autentlcação Dlgitâl: 88121604180856130709-1
.LegislaçôEs Vigent€s: Lei Federal n" 8.935/94, Lei FedeÍal n" 10.406/2002, lúedida Provisória n'220012001, Lei Federal h" 13.105/2015, Lei

Estadual no 8.72112008. Lei Estadual n" 10.132120'13 e Provimento CGJ N' 003/2014.

O rêfêÍido é veídâde. dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Secrttaria rla Racionalizaçào e Simplilicação
DcpaíiuneDlo dc Rcgistro Etnprcsarial c Intcgraçào
Juntâ Comcrcial do Esbdo do Piauí - ruCEPl

PT{ . FOLHA N' ,/,/;
PR0CESS0

HODALIDADE

YISIO:

DECLARACAO DE RtrENOUADRAMENTO DE IIMPRES^ DIi PIIQUENO PORTE CO]\ÍO
\I ICR0EI}íPRIiS,\

llrno. Sr. Presidentc da Junta Comercial do Estado do Piauí - JL'CEPI

A Empresa DAVTD ALVES DE ARAUJO EIRELI. com ato constitutivo regístrâdo nâ .runtâ Comercial
em 1210712016, NIRE: 22600022976, CNPJ: 25.18ó.162/0001-97, estabelecido(a) na AVENIDA Raul Lopes.
880 SALA l4l7;EDIF Poty Premier;, JÓQUEI. Tercsina - PI. CEP: 64048-065. requer a Vossa Senhoria o
âÍquivamcnto do presente instrumento e declara, sob as penas da t.ei. que se reenquadra da condição dc
FIMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA. rros termos da Lei ComplemenLar n" l2-1. de

l4t 1211006

Código do ato: 309
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO
MICROEMPRESA

Tcresina - ?1. 03 / I Ol20 I I

DAVÍD Á,LVES DE ÀRÁUJo
TitulaÍ/.Adminislrâdor

tI
I
v
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' Eltt türúúL.to L'i p./!lt t 
' 
t"'i.] Ptd; Dipik

tr JUCEPI

qERtraIC! o R!,ClISrRo Éú IL|LOIZOLA 12:30 soB Nr 20180{1!011
prorocorp 

' 1aoa1lor.l DE L]-/:.o/?o!a. c6DrGo !E vrRrFtcÀçÃo:
11801308301. NIRE. 22500022976.
DIVID ÀúV!6 IE ÀR'f,Ui'O EIÀEÍ,I

&ÀIra( aDo Notqro DE oúrvlrÀ,À úo!ürÉrRo ,rit{IoR
sEcRÉaÁRro -qEÀ,

EREarrÀ, 11/10/2018
-plàuialisltal'Pi.gov.b!
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JUCEPI

CTRTIaICO o REOIEIRo Et 11110/2018 12,30 aoB !l' 20180{1{011'
;B-õõLo, r.àoiuou DE 11/10/2018 ' cóDroo r t/lRtlrcÀçÃo:
1180a308301. rüaE: 22600022976 .
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PT .FOLHAN' /) 7
PROCESSO :1 ,1 '/20 ? Oo/
MOOALIDADE

YISTO:

TOMADA DE PREçOS N.003/2019

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no

25.186.16210001-97, sediada na AV. Raul Lopes No880 - Jóquei, Teresina-Pl,
por intermédio do seu representante legal DAVID ALVES DE ARAUJO CPF No

992.798.193-72, R.G.: 2038799 SSP/PI, DECLARA, para fins do disposto do
Edital de TOMADA DE PREÇOS No 003/2019, sob as sanções administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( x ) MICROEMPRESA, conforme lnciso I do artigo 30 da Lei Complementar no

123, de 1411212006:

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do artigo 3o da Lei

Complementar no123, de 1411212006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do
parágrafo 40 do artigo 30 da Lei Complementar no 123, de
2006.

de dezembro de

São Bernardo/MA 09 de Abril de 20

CNPJ
de Araújo
162t0001-97

cPF N" 992.798.193-72
R.G.: 2038799 SSP/Pl

Rua Padre Cirilo Chaves 15'15, Noivos, Teresina-Pl

AV. Raul Lopes Ne880 - Jóquei, Cep: 64048-065 - Teresina-Pl

DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, CNPJ ne 25.L86.162/0001-97, Fones: a6 9.9425-9221
E-mail: construtoraltdaaraujo@gmail.com 6'
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PREFEITURA },IUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL- (CRC-CFM )
\LrlrERO t)O RtGtSTRO N" 0180-12019

CERTIFICO que a empresa. DAVID ALVES DE ARAUJO
EIRELI-MI,I CNPJ N'25.1E6.162/0001-97. com sede na Av. Raul Lopes, 880 - Sala l4l7 -
Edf. Po§ Premier - Bairro: Joquei - Teresina-I'I. encontra-se registrada no CADASTRO
DE FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de São Bemardo -
\Ía- sob o número de registro n" Qf!!!!lll!. na lirrma dos regulamentos. Lei lvlunicipais e da
I-ei 8.66ó,9.1. CERTIFICO que loi constatado a regularidade no CRC-CFM. estando em
pleno r igor e que a empresa eslá câdastrada como prestadora de serviços no setor dc:
7l 12-0rc0-01 - Serviços de lingenharia
41.20-!t-00-01 - Construção de Edificios
42.99-5-99-01 - Outras Obras de engenharia civil não especificadas anteriormentc
12.22-7 -01-01 - Construção de Rede de âbastecimento de águe, coleta de esgosto e

construção correlatas, exceto de irrigação.
12.22-7 -02-00 - Obras de Irrigação
.13.99.1-01-00 - Administração de Obras
-1.1.99.1-0-1-00 - Obras de alvenaria
,13.99- l -05 - Perfuração e construÇ-ão de poços de água
E outros j

r\ qua\uer.tempo poderá ser alterado. suspenso ttu cancclado o

registro e SUSPENSO/CANCELADO o Ccrtificarlo de Registro Cadastral de quem NÀO
satisla;. er os requisitos para habiliracrio thabilitaçio _iurídica. quali fi cação técnica. econômico-

disposto no inciso XXXIII do art.7o dafinanceira. regularidade fiscal e curnprimento
Constituição Federal. (lncluído pel4 Lei no 9.85 e 1999)

Os pag presas contratadas serào cfetuados após

do art. 55. XIII: da Lei n" 8.666i93.comprovaçâo das condiçôes de habili

São BemaÍdo Ma.0l de abril de l0l9

I]I-IZÂ I) S ARAUJO LIMA
PR TE I]A CPL

I LLI N" It 6Íí'A.t ( l.cr das l-rcitaç(^-r )

An 3l - (X d(tumenl()s necessáÍios á habilirâÇâo podeÍào rcr âp.cseírâdos em oÍginal- por qualqucí pÍocesso dc cópia aulentiaâds por
cârtoíro conlÍrcrsnl§ l)u por s.n idor dr adminrstÍaçà, ou publicaçãô c (irgÀo da impÍensa olicral. ( Rcdscão dada oclã Lri Ír" E.8t3. de 1994 )

§ J! - 
^ 

docL,menuçáo referida ncsle aíi8o poderà ser subíiruidâ poÍ rcgistro cadâsFal .milido por órgào ou entidade púhllca. d6dc que

prctislo no.drrâl r o rcgrsrru tmha sido ltúo em ob.diêncra ao drsÍxrsto ncsta t.e,

Aí -l:l - I'arâ os lins dcsra lri- os órgilos c cnlidldes da Admrnisúaçâo Pública que reslircn lir:q0enremmte licirâçôes mânrcrào rcgisrros
cã&stÍuis pâÍa sltilo de habiliraçào. na ,oíms regulamenlrú- !álidos Íxr. no m&rimo. um ano (8çaula4o@).
: 
^fl. 

55 - Sào cláusulas Íeccssária§ em l(do contrâto as que cslabclcçam ,

Xlll - â obrigaç&) do contra!âdo dc manlcr. duranls todr 6 exccu{io do (I»lmto. em compalibilidade c.In as ob.igã{ilcs Íx)r elc assumidâs.
todas as coDdiçn€s de habililasão c qualilica{àô cxiga{6 na licitaçâo
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M'10112019 htlpsj/autdigital.azevedobaslos.not.br/home/comprovante/88120404191700180493

REPÚBLICA FEDERATIVÂ DO BRÁSIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTóRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM 1888

PRIMEIRo REGISTRo clvlL DE t{asctMENTo E óBtTos E pRtv-aTtvo oE casAMENTos, tNTERotÇoEs E TUTELAS DA coMARcA oE
JOAO PESSOA

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privalivo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuiÉo de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Câpital do Estâdo da Paraíba, em virlude de Lei, etc...

DECLARA paÍa os devidos fns de direito que, o documento em anexo identillcado individualmente em cada Código de Autenticaçáo Digital'ou na
reÍerida sequência. foi autenlicados de acordo com as Legislações e normâs vigêntesr-

DECLARO ainda que, para garantir transpaÍência e segurança júrldica de todos os alos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Regislros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geralde Justiça editou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserçáo de um código em lodo§ os
atos notoriais e registraas, assim, cada Selo Digital de FiscalizâÉo Eírajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Oigital: ABCl231&
XrXa e dessa Íorma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confrmada e veriÍicada tantas vezes quanto for nece§sário
através do site do Íribunalde Justiça do Estâdo dâ Paraíba. endereço http://corÍegedoria.tjpb.jus.br/selo-digitau

A autentícação digilal do documenlo faz prova de que, na data ê hora em que ela Íoi rcalizada, a empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caraclerísticas que Íoram reproduzidas nâ cópia autentacada, sendo da empaesa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única ê exclusiva, pela idoneidade do documento apÍesentado a êste Cartório.

Esla DECLARAÇÁO foi emitida em O4iO,U2Oí9 í7:08:38 (hora local) através do sistema de autenlicaÉo digital do Carlório Azevêdo Bastos. de
acordo com o Arl. 1ô, 10o e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Oigital do
litular do Carlório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao CarlÔrio pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobaslos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site [!.lpl/êgtllgital.azevedobâstos.nol.br e anÍorme o Côdigo de Consulta desla
Declaêçáo.

Código do Consulta desta Dsclaração: 1216043

A consulta desta DeclaÍaçáo eslará disponível em nosso site até 0,í/04/2020'17:01:13 (ho,a local).

rcódigo dê Autsnticaçâo Oigital: 88120404191700í80493-1
'Logislaçóes VigentB: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal nô 10.406/2002, Medida Provisória n' 220012001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lea

Estadual n" 8.72112008. Lei Estadual no 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é vêrdâde. dou fé.

00005b1d734fd94m57f2d69fe6bco5ba48âÍb585489e706c€dSe8df4f329ccs87bbfca3âac97b7e02fi56eb96aab4f0ba3c95c2962d3aab26e667g32da
a3c5ea5de8095dfl86581 511 9481d818836c
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CHAVE OIGITAL

Av. Epitácio Pessoa, '1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pêssoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fa}, l83l324+54&

http:/ /'/wwazevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br
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DEcLARAçÃo DE SERVIço DE AUTENTIcAçÃo DIGITAL



.FIIHAN" /3o
çtcEssoJdZo ?8_e.4_

MODALIDADE

YISTO:

PM

Fh

F-2

;
E

í

:

Ê
ri<<ri 99
^ ã ,rr

ô ãi!
o 3""

ãáE

'! "'áx 09

9tE
E ge
ur 3q
o'9o:

É

Z

í-ür

)

:=-- I

OOOTEÂ tuonÀct0IAL

*Ha" z.o3B.7es BilÊifu" t4l0s/12

DAVID ALVES DE ARAU]O

ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO

'.F,B{tlúÍJsco 
DAs CHAGAS MoRETRA oêgrêH;g,HE','o

:IEBESTNA-Pr 22/06/1984

CERT.CASAM. 17530 L 438 F Z65v
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESÍAOO OA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNOADO EM I888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL OE NASCIÍIIENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COÍIiARCA OE
JOÃO PESSOA

OECLARAÇÃO DE SERVIçO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válbeí Azevêdo dê Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamentos, lntediçôes e
Tutelas com atíibuição de autenticar e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identifrcado indiüdualmente em cada Códigp de Autenticaçáo O@itall ov na
referida sequência, Íoi âutenticâdos de acordo com as LegislaçÔes e normas vigentesr.

DECLARO ainda que, paÍa garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o P.ovimento CGJPB No 003/2014, delerminando a inserção de um código em todos os
atos noloÍiais e regislrais, assim, cada Selo Digilal de Fiscalização Extrajudicial contém um ódigo único (poÍ exemplo: Selo Oigital: ABC12U5-
XrXz) e dessa forma, cada autenlicaÉo processada pela nossa Serventia pode ser confrmada ê verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb jus.br/selMigital/

A autenticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DAVIO ALVES OE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documenlo com as mesmas €racterísticas que foram reproduidas na cópia autenticada, sêndo da empresa DAVIO ALVES DE
ARÂUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, peia idoneidade do documento apresentado a esle Carlório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em l9lo/.l2llE 11t37t20 lhora local) através do sistema de autenticâçáo digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1', 10" e seus §§ 1o e ? da MP 220012001, como também, o docurnenlo eletÍônico aúenlicado contendo o CeÍtiíicado Digital do
titular do Canório Azevêdo Bastos, poderá seí solicitado diretamente a empresa DAVID ALVES OE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobaslos.nol.br

Para informações mais detalhadas destê alo, acesse o site !llp_§li!.1!Ll ital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declarcçáo.

Código de Con3ulta desta Dêclaraçâo: 960208

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso sile até't6/0,U2019 09:09:08 (hora local).

'Código de Aulentlcaçâo Oigitâl: 881 216M1808561306191
zLegislaçóos Vlgentos: Lei Federal nô 8.935/94, Lei Fedeíal no 10.406/2002, Medida Píovisória n' 220012001, Lei Federal n' '13.105/2015, Lei
Esladual n" 8.72112008, Lei Estadual no 10.'132y2013 e Provimento CGJ N'003/20í4.

O referido é verdade. dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b 1d734fd94Í057f2d69fe6bco5b5f/c686090cgffec2a522093b7bd07'l a54?c688d5e30d509a7932e934c0c65bba3c95c2962d3aab2i6e667932d
aa3c59c21 691 1 7cb52888daaa7abbe56e382
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Íel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 32,í+984

http:/Ár/ww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.bí
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CONTRATO SOCIAL
MODALIDADE

VISTO:

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES OE 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-PI, residente e domiciliada na rua Padre Cirilo Chaves, 1515, 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

n" 992.798.í93 - 72, identidade:2.038.799 SSP - PI, 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 constituiçâo 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 -
CEP: 64.335-000.

Cláusula Terceira - Das Filiais e Outras Dependências
2. í . A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no
país. por deliberação dos sócios.

Cláusula Quarta - Do Objeto Social
3.1. O objeto social da sociedade é 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 de transporte de passageiros - locaçã o de automóveis com motorista; CNAE
77.11-0-00 - Locação de automóvel sem condutor, CNAE 77.31-4-00 - Aluguel d
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Transport

F JUCEPI

JomÀ collBRcrÀL Do Es'tÀDo Do PrÀuÍ
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erescolar; CNAE 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de

CNAE 81 .21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Cláusula Quinta - Do Capital Social
4. í. Neste ato o capital social registrado e 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.

soctos Quotas Valor R$

ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO 50,00% 10.000 250.000,00

DAVID ALVES DE ARAUJO 50,00% 10.000 250.000,00
TOTAIS 100o/o 20.000 500.000,00

Cláusula Sexta - Da Cessão e Transferência das Quotas
5.1. As quotas da sociedade sáo indivisíveis e náo poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiriJas. 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 pÍazo de 30 (trinta)

dias para que possa(m) exercer o direito de preferêncía, ou, ainda, optar pela

dissoluçáo da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

Cláusula Sétima - Da Responsabilidade dos Sócios
6.'1 . A responsabilidade dos sócios e limitada à importância total do capital social.

Cláusula Oitava - lnício e Prazo de Duração
7.1 . A sociedade iniciará suas operaçôes na data da assinatura do contrato soclal 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 CONJUNTAMENTE
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 e
nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros at
estrânhos ou prejudiciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa cau
para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro.

in ![TÀ COuEECIÀ! DO ESÀDO DO PIÀUÍ
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MODALIDADE

VISTO:

Cláusula Décima - Do Pró-Labore
9.í. O pró-labore do(s) administrado(es) serão fixados de comum acordo entre os

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

Cláusula Décima Primeira - Do Balanço e Prestação de 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 pelos 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 designaráo administrador, quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - Do Falecimento ou lncapacidade Superveniente
1'1 .1. No caso de falecímento 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) herdeíros, 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 Íalecimento,
em 10 (dez) prestaçôes 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.
1 1.3. Em permanecendo apenas um sócio, este terá 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 eÍinta.

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 reuniões dos sócios se fará por meio de carta registrada,
telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o
envio e o teor da convocação;
12.3. As formalidades de convocação das reuniões poderão de ser dispensadas
hipóteses previstas em lei.
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VISIO;

Cláusula Décima QuaÉa - 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 preiuízo

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, 13 de maio de 2016

(h"N*#
Sócia

Testemunhas

No e <-<.o

CPF .. t;t t .// la é'./.. . I t :

Sou SA auJ

SSP ,Z

Sócio- Administrador

á.<
XLI

'cU) 
n3-f,( 'e SSP . /4.+

CPF: VV/- ív7 t J J ^.---'-\-)

À vati.iratê d.ãt. alocuDnEo, .. rq'rs"o' ficâ 6uJêito :,:99:?l?t'" l:lê suâ autêrtici'tâ'L ros râ'Dêcrivos eortal''
;;;"";d" 'suá 

i"e€cttvo' cóaieo3 
't€ 

v€rtflcâção

PM -t}thA[" /3?

kàir§ilà.b"H

-4),

k"

d



Pil .FOLTiA N'

PR0cÊssc

MODALIOADE

VISIO:
ADITIVO Oí - ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO,
brasileira, natural de Bertolinaa - Pl, casada sob o regime de comunháo parcial de bens,
nascida em 26/06/1960, empresária, CPF: '153.133.443-15, ldentidade 397.637 SSP-PI,
residente e domiciliada na 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 15'15 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
fantesia D & A Construtora Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado do Piaui sob o
NIRE 22200448895, por despacho de 1210712016, CNPJ 25.186.1621000197 , situada à Rua
Frencisco Jose Pereira, 293 - Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP:
64.335-000, decidem alterar as condiÇôes e cláusula abaixo relacionados:.

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

atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 -Administração de obras; 71 .1 1-1-00 - Serviços
de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topograíia e geodesia; 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 - locaçáo 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 varej ista de materiais de constru Çao
em gerâl; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios e CN

Coleta de resíduos não perigosos.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulãs

Teresina - Pl, 10 de janeiro de 2017

Antonia Alves de Sousa Araujo
Sócia

ffi*""*;,,§-q-§

'l 1-4-00 -

Sócio- Administrador

,lNome
RG:

A',/-,
,«/á/ SSP U
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VISTO:

ATo DE TRANSFoRMAçÃo Do REGtSTRo DE soctEDADE EM EMpRESA tNDtvIDUAL
RESPONSAEILIDAOE TIMITADA

pneÂMeuLo

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 ruâ Miguel Arcoverde,655, Complemento: APT 1102-8 COND POETIC, bairro

Noivos, CEP: 64046-770, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e
Teresina - Pl, divorciado, nascido em 2210611984, empresário, CPF ne 992.798.193 - 72,

identidade ns 2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves ne L515

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 22200448893, por despacho de

12/07 /2016, CNPI 25.186.162 /OOOI-97 , situada à Rua Francisco Jose Pereira, 293 -
Complemento: Galpão 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 primeira: Neste ato retira-se da sociedade o sócio acima identificado ,aSra
ANTONIA ALVES OE SOUSA ARAÚJO, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas,

equivalente a 50% do capital sociâl de RS 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) ao sr.

DAVID ALVES DE ARAÚJO-

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

.---,\
Clá usula Primeira - Aempresa girará sob o nome empresarial DAvID ALVES DE ARAUJO - RELI

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

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

Cláusula Terceira - O capital 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:

CEIRIIFICo o REGISIRO Er, 23|LO|2OL1 12:30 SoB N' 22500022976
pBorgcor,o: 1?oao532o DE O9/LOI20:.7, CóDrqO DE \/ERTPTCÀÇÁO:
11704112199. iÍIRE: 226000229?5.
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Clá usu la Quarta - O objetivo da empresa será as atividades de: CN

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, topogrâfia 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 motoristaj CNAE 77.11-0-00 -
Locação de ãutomóvel 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 valor de seu capital e responde

exclusivamente pela integralização do capital

Cláusula Sétima - A administra ção será exercida pela titular DAVID ALVES DE ARAÚJO 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 Oitava - Ao término de cada exercicio , em 31de dezembro, o administrador prestará

contas justificadas de sua âdministração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou

perdas a pu radas.

Cláusula Nona - Nos quatro meses 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 filial ou outra

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

em presa.

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

impedido de exercer ê administração da ElRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação rY
'li
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criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, aind 4{lSIêm porariamente,

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou su

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.

Clá usula ma-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 para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

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

comercial do estâdo do Piauí.

Teresina - P|,02 de outubro de 20L7

á ._ -l
David Alves de Ara

!
u,oAntonia Alves de Sousa Araujo

Sócia- Retira nte Titular /Administrador

(

L
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VISTO:
DAVIDALVES DE ARAÚJO - EIRELI- ME

Aditivo 01

PREÂMBULO

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

Teresina - Pl, divorciado, nascido em 22/06/1984, empresário, CPF ns 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 - EIRELt- ME, registrada

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

72107 /2016 e alterado para o NIRE 22600022976, por despacho de 23170/2077, CNP)

25.786.t62/0001-97, situada à Rua Francisco lose Pereira, 293 -Complemento: Galpão 293

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

relacionados:.

Cláusula primeira: 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 alterado 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 71.11-1-00 - Serviços de ârquitetura; 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,-L/O0 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7/00 -

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

À walialàd6 dêstê dloc@Eto, s6 j.aÍêsÉo, fica 6uj6ito à co@!ov!ção alê sua autêÀEicialÁal€ Eos r6srEctiwoa gorta
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ferragens e ferramentas; CNAE:45.74-5100 - Comércio atacadista

1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE: 42.1L-1/02 - pi

vr§r0:

ntu ra para sina lizaç oem
pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE:42.21-9/01 - Construção de barragens e represas

para geração de energia elétrica; CNAE: 42.27-9/O2 - Construção de estações e redes de

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.21-9/O4 - Construção de estações e redes de

telecom u 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:42.23-5100 - Construção de redes de transportes por dutos,

exceto para água e esgoto; CNAE:42.92-8101 - Montagem de estruturas metálicas; CNAE:

42.92-8/02 - Obras de montagem industrial; CNAE:42.99-5/01 - Construção de instalações

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

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

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

43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.1I-8/OZ - 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: 43.21-5/00 - 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: 43.22-3/03 - lnstalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE: 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

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

janelãs, 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

edifícios em geral; CNAE: 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em

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

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

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

de vidros, cristais e espelhos; CNAE:43.91-6100 - Obras de fundações; CNAE:43.99-1103 -
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Obras de alvenaria; CNAE: 43.99-1105 - Perfuração e €onstruçã

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-L/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: 46.35-4/0L - Comércio atacadista de

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

equipamentos de telefonia e comunicação; CNAE: 46.79-6/0L -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.L0-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.

Consolidação

À vista da modificação oÍe ajustada, consolida - se o contrato social sob as condições
seguintes:

Cláusula Primeira- A em presa girará sob o nome empresarial DAVID ALVES DE ARAUJO -

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

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

1.417; EDIF POTY PREM lER, Jóquei - 54.048-065 - Teresina - Pl

CláusulaTerceira-Oca pital será RS 900.000,00 (Novecentos mll reals), representado por

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

País.

Clá usula Quarta- 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 cartografla, 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
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