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Pelo presente instrLmento p
XÊlo, brasileiro, solteiro, engenheiro civi1, CIc ne 131 .997.063-0
Cêdula de Identidadê RG n9 183.393 (SJSP-PI ) , residente e domici].
ado à Rua 13 de Maio, nÇ 1.030-Su1 , na cidade de Teresina, Estad'
do PiauÍ, e VANDA TINÔCO TAJRÀ, brasileira, solteira, universitár_
a, CIC nQ 228 019 523-20, Cédula de Identidade Rc n9 354.726 (SJl;:

- PI), residente e donic.iliada à Rua Areolino de Àbrerr, ng 1.8894
na cldaile de Teresina, Estado do PiauÍ, têm, entre si, justo e co
tratado a constituição de uma sociedade por quotas de responsabíl
dade limltada, que se regerá.pe1as cIáusulas e condições seguinte
e, nas omissões, pela legislação específica quq disciplina essa f

Cláusula 1a - A sociedade girará sob a ti-rma SxOnA - ENGENHÀRIA

@NSTRUçÕES LTDA.

À socÍedade terá sua sede na cidade de Teresina, Ca

pital .do .Estado do Piaui, à Rua félj.x pacheco,ng 86

sala 301, 39 andar, podendo abrir 'filiais, sucursai
ou escritórios em qualquer ponto do território na
cíonaI, obedecendo as disposiçõeç; legais vigentes.
O objeto dã sociêdade será a exploração, por cont
própria, das atividades econômicas de construção ci
vi1, demolições, compra, venda, incorporação e loca
ção dle imôvej.s em geral, urbanos ou rurais, desenho
projetos arquitetônicos e de instalaçôes em gera1,1
yantamêntos topográficos ên loteamentos em geral , i
dustrialização e comercialização de produtos aplicá
yeis em suas obras ou sêrviços e de todas as.demais
atividades correlatas ou afins às expressas nesta c

Cláusula 2ê -

Ctáusuta 3ê -
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cláusula ae - Fôa

, @n*tícios rlas atividades. na.data da assinatura do prc

pital Social é de cr$6.000.000,00 (seis milhôes

u]

0
§
a

de cruzeiros) , divido em 6.000 (seis mil-) quotas, n

O0O,O0 (um mil druzeiros) cada uma

3.000 quotas, no valor de e$3.000.000,
uotas no valor cle fr$3.000.0C0,

Totalizando 6-000 .quotas no valor de Cr$6.000.000,

Parágrafo úni.co - es quotas do Capital Social serã
integralizadas da seguintê forma: o sócio PEDRO FEB

REIRÀ SOÀRES NETO integraliza, neste ato o valor d

cr$3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) de sua

: ;i!
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Cláusula5ê-Àres ponsabÍlidade dos sócios é, na folma da legislg
ção em vigor, Iimitada ã importância do capi-ta1 social.

C1áusu1a 6ê - O prazo de iluraçã<i da sociedade é indeterminado.
Cláusula 7ê - A gerência da sociedade será exercidã por ambos OS

sócios, em conjunto, que subdividirão entre si todas as
operações e representarão a socj.edade ativa e passiva ,
judicial e extraj udicia lmente .

Cláusula 8? - o uso da firma será feito por ambos os sócios, isola
da ou conj untamente, exclusivamentê para os negócios da
própria soci-edade, as sinado .das se uintes formas:

SKORÂ - HARIA E NS RUçÕES LTDA

RO FERREI doanrs Nero
RENTEsócr

S KORÀ - ENGENIíARIA E CONSTRUÇÔES LTDA
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Cláusuta 9ê - Os sócios terão o díreito de ulna retirada mensal , a

titulo de pro-Iabore, em valor a ser fixado a cada mês

de janeiro de cada novo ano e vigente para todo o exer-
cÍcio.

1 áusula 10+ - Todo dia 31 de dezembro de cada ano será proceditot
'o levantaaento do balanqo do exercÍcio, sendo que os J-u

cros e prejuizos verificados serão distríbuídos ou su-
portados pelog-sócios, na proporção de suas cotas de ca
pltal.
Parágrafo Único - A critério dos sóc:ios e no atendimen-

r to dos intere§Êes da pr6piia sociedade, o total ou parte
' . -a

dos lucros póderáo sgr,destinaclas à formação Reservas de
,. - q'.dyt':'.

Lucros, no critério- ésiabelecido pela Lei n9 6.4O4/76,ou
então, permanecer eiii Üú'cros acumulados para destinação.

usula 11? - As quotas da sociedade são indivisÍveis e não pode-
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Clausula 12e - No caso de um dos soci
ciedade, devera notificar o

tecedência de 60 ( sessenta )

sobre o presente contrato,
com 6ase no Decreto 3.7O8,

noulras disposições legais

Cláusuta 15. - Fica elei"to o Foro
do Estado do Piaui, para

contrato, renunciando-se
pecial que se ja.

que possajn ser suscitadas I

serao supridas ou resolvidas
de 10 de janeiro de 1919, e

que lhes forem ap 1i cáve i s.

da Comarca de Tereslna, Capital
qualquer ação fundada neste
a qualquer outro por muito es

E, Por se acha

neste instrurnento Partic
presente contrato, assin
nhas abaixo, em 5 (cinco
prÍmelra via destinada a

aI do Estado.

T

rem em perfeito acordo, em

ular foi lavrado, obrigam-s
ando-o na presença de 2 (du

) exemplares de igual teor
registro e arquivamento na

c

ode ra
suas quotas,

tudo quanto I

e a cumprir o

as) testemu I

e f orma r. com €

Junta Comerci

84.

9l3f§ro

re
,pore

so

an-

fazê-Io por tqansferência à outra pessoa de

direitos e haveres nela existentes.

Clausula 13ê - No. caso de falecimento de um dos socios d socieda-
de é extinta; levantando-§e um balanço espeeial nessa
data e, se convier aos herdeiros do pre-morto, será la
vrado novo contrato com a inclusão d.estes com os direi-
tos legais ou, então, os herdelros receberão todos os

seus haveres apurados até o balanço especial , em 1O(dez)
prestaÇoes iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira
após 12O (cento e vÍnte) dias da data do balanço especi
aI .

Cláusu1a 14a - As omissões ou dúvidas
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VICÉS iMA OrAVA ALTURAÇÃO CONTR^TTJAL DAS NORMAS CONTRATUATS
VIGENTÊS NA SOCIEDADE EMPITESÁPJA LJTIITADIIt SKORA ENGE,NHÀRIA E
CON§TRU_ÇOES LTDA, NrRE 2z2OAOss77-$, E CONSOLTDAÇÃO DAS
DlsPosrÇÕES Do CoNTRATO SOCTAL.

o'

PEDRO FERREIRÂ SOARES NETO, brasileiro, narural de Teresina" no estado do piauí,
nascido em 21101/1959, divorciado, engenheiro civil CREA-PI N. 4251, carteim de
identidade N" 183.393 SSP/PI, CPF N" 131.997.063-04, residente e domiciliado à Rua
Esperantina, 2305, CEP 64.052-415, Bairro Planallo Ininga, Teresina-PI;

PEDRO EMILIO TINÔCO TA.IRÁ rERREIRA, brasileiÍo, solteiro, nahral de Teresina,
no eslado do Piauí, nascido em 11il,In988, empresário, residente e domiciliado em Teresina
capital do Estado do Piauí, na Rua Anrapá n' 12?-, Ed. Sar Lorenz-o, apartaÍnento 1201, CEP
ó4001-670, bairro Ilhotas, portador do (ll,F 038.1 i 1.023-03 e RG 2.746.324 SSPlPl.

MARIEL WERNE,CK '|INOCO TA.iilA FEilRElltÂ. brasileila, solteira- empresáúa,
nascida em 05/07/1985, residente e domiciliada em-leresina-Pl, à Rua tunapá, 122 apÍo.
1201, Baino llhotas, CEP: 64001-670, poÍtadora do RG n'?-.172.688-SSP/PI e do CPF no

0l 0.844.08i-4 t :

Consrituindo a totalidadc dos cotistas da socicdade SKO]RÁ ENGF]NHARIA E
CONSTRUÇÔES LTDÀ, com sede c lbro em l cresina. capítal do Estado do Piaui,

estabelecida à l(ua Jornalista loão Rocha Marinho, 1251, Bairlo lninga, inscrita no Registro
Púbiim das Empresas Mercantis pela Junta Comercial do Estaclo do Piauí sob NIRE
2220005577-0. em 03/04/1984, e no CNPJ N' 07.247.216/A001-03 têm entre si ajrstado
modificar normas contratuais até hoje vigentes ua sociedade; aproyar normas novas,
âdicionando-as àquelas que regem o inter-rclacionamento dos socios, inclusive para atender a
novas exigências legais; e, ao mesmô tempo cm que 1àzem aquelas modificações, resolvem
reproduzir neste instruÍnento único todas as nonrras coniratuais que pâssam a vigorar na

socicdade 
c,-ÁusuLÀ PRIMEIRÂ

Retira.se Ca SocieCade o Sócio PEDRÔ EMILIO TII{ÔCO TÀJRA FERREIRA,
brasileiro, solteiro, natural de 'leresina, no estâdo do Piauí, nascido em 1l/1111988,

empresário, residente e domiciliado em Teresina capital do Estado do Piaú, na Rua Amapá n'
I22, Ed. San l,orenz-o, apartamento 1201. CLIP 64001-670. bairro Ílhotas. portador do CPF

038.111.023-03 e RG 2.746.i24 SSI'l.ili.

ClÁTJSTIL^ SEGUx"IDÀ

O sócio PEDRO EN'IILIO 'fINÔCo I'ÀJRÂ !'ERRlclRA, que se retira da sociedade,

vende e transfere para PEDRO FERREIRA SOAÊJS NEIO suas quotas, equivalentes a

35.000 quotas (trinta e cinco mil quotas) no valor de R.S 3 5.000.00(Trinta e cinco mil reais),

total do capita 1 social totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país e

clara. outrossim. sanâdos todos os seus direitos e havetes pemnte a sociedade, nada mais

ndo a reclamar. seja â que título
ena, geral e irrevogável quitação;

Íbr. nem do cessionát'io, nem da sociedade, dando-lhes

: 06. Í25.389i0001'88
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CLÁUSULA TERCEIRA
O capital social, totalmenle subscrito e integralizado de 3.500.000,00 (Três Milhões e

Quinhcntos Mil Reais). passa para R$ 5.000.000,00 (Clinco milhões de reais) neste ato. em
r:roeda correnlc do País.

Estc aumento no capilal será integralizado com a conta Lucros Acumulado. O Capital Social
!icará dividido cm 5.000.000(Cinco lvlilhôcs) quotas de valor nominal unitaria de R§ 1,00
( uur real), que passam a pertencer aos coÍ.istas como segue:
Ao cotista PEDRO FERREIRA SOARES NETO passará a pertencer 4.950.000 (Quatro
Milhões e Novecentos e cinqüenta Mil) quotas do capital social, totalmente integralizadas no
valor nominal R$ 4.950.000,00 (Quatrc Milhões e novccentos e cinqiicnta e mil reais).
Ào eotista MÀltlllt, WEIUIíECK 'l'l\OCO TAJR^ }-IiRRIiIRA passará a pcrlencer
50.000 (cinqücnta Mil) quotas do capitai social. totalncnte integraliz-adas no valor norrinal
lt5 50.000.00 (Cinqücnta Vlil ltcais).

CLAUSULA QUAR'TA
A responsabilidade de cada sócio e restrita ao vaior de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente a integraliz;rção do Capital Social.

'4,

I

coNSOl,rDAÇÃo r)As Drsp()s:ÇÔEs coNTR^t'u^is vrGEN'r'Es
socrF]DADE sKolt^ ENGEh-HARI.\ Ir CONS'l'uUÇÕES L',ID^.

NA

CLÀUSIJLÀ QUrtRl)l
As atividades da sociedade são abaixo relacionadas:
4120-4/00 - Construção de edificios;
4222-7101 - Construção de redes de abastecimento dc agua, coleta de esgoto e

construções corrclatas:
411)9-5!L»)- Outras ottas dc cngcnhiiiiit civis não cspccillcadas anl.eriormentc:

4221-9107- Constntçilo de estaçõcs e r'cdcs de distlibuiçào dc cncrgia elótrica:
4221-9103- Manucnção dc redcs de distribuição de energia clctrica:
4221-9ltJ4- Clonstrução de cstaçõcs c rcdcs de telecomunicações;
4321-5/00- Inslalagio e manutenção eiétrica;
4329-1103- Instalação. manutenção e repâraÉo de equipamentos incorporados ás

struça)cs- corlrl clcr adorcs. escadas c cstcirüs rolanles- escelo dc làbrtcação própria;
im.ít$.§8910001-8E
A ilUlilCrPAt 0E SÀ0 BERIIAR0(

8êrnardo coolho de Almelda, no 863

§0c

WCep 65 650-00()São Bernardq - N,l^A'

l*lu r^ *ç"^!Fffi

'a1fi11orq

#ocoú, -rzoiÉórií w otloqizott , cóotco DE vgrErcÀçÃo:
11?o1l51oo5- rÍrBE: 22200055770 -

sGoRÀ EncElErBrÀ B consEqçóEs ].tDÀ

aÀlF&o rclEto Da.o,.rvErRl tc[!üo ,rúÍre 2
SGRS!lÀ,@À.t

ttsaastllÀ, 19/0{/2017

@

CLÁUSULA PRIMEIRA
A Dcnominação Social da sociedade é SKORA ENGENHARIA E CONSTRUÇÔES
I,1'DÂ.

{rt-Á Us i ri-,r s}:(; u i,,{I).!.

^ 
sociedâdc iniciou suas atividadcs na dutir dc aprovaçào na Juntir florncrcial do I:stado do

l'iaui cm 03 de Àbril de 1984. c ser,r pmzo dc duração e in'.Jcterminado.

CI,ÁUSUI.A TERCEITA

Â Sôcicd.rdc tcm sua scde na cidatlc tlc l crcsina. no llstado do Piaui. com cndercço na ltua
Jomalista Joaro l{ochc Marinho. ll5 I . llairlo Ininga. Ocp (r4.049-740 l'crcsirra -- I)1.
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4322-3102- Instalação e manutenção de sistemas cer] sdearc o, de
vcnti lâção e rc[r'i gcração:

4322-j/() I - Instaleçitcs hidráulicrs. sirnithrias e dc ghs:

4IIl-l1t)i- Instálaçôcs r]c sislluxr:i rlc Plcycnçir.r contra incônr.lio;
-'l129-l/99- Outlas oi)r'as ilc instalaçõcs cnr constrLiçôcs não cspecilicadas

anleriormcnte;
4l l0-7 100- Incorporação de empreendimentos in.robiliários;
4313-4100- Aluguel, com operador. de máquinas e equipamentos destinados aos

scrviços dc terraplenagem:

§ 1". A rncdida qu,: l socicdadc dcva iniciar a exploração eletiva de cada uma das

aiivit'iadcs prcvistas ncata {.rlirusula, contratará o profissional legaimente habilittclo ao

dcsc»volvimento das citadas atividades, Ia7-cndo rcgisuar devidamcntc no CI{EA e demais
órgàos competentes a necessária responsabiiidade técnica.

§2". A responsabilidade técnica pelos serviços e obras de engenharia será exercida
pelo sócio PEDRO I'ERREIIIÀ SO^RIiS NETO.

Ct.,i i js 
i. it..r\. QUI N't-..r

O capital social, totalnrc»tc subscrilo c ,ntcalrlizado c dr I{$ 5.000.()0it.00 (Cinco milhÕcs dc
]{clis). dividirio cnr 5.000.{)(XXCinco r\1il)rôcs) qrrotits i.lc valor nomini}l unitária dc Rli 1,00

lunr rcal;. distribuídas dc acordo com as suas paíicipações no capital da seguinte fbrma:

Ao cotista PltI)RO Ir'I.l,RItItIRA SOÀRES NE I'O pertence 4.950.000 (Quatro Milhões e

Nr;r,cccntos Cinqiienta Mil) quolas do capital social. totalmente integralizadas no valor
ntrminal RS +.950,000,00 (Quatro Milhi)cs c rovecenlos e cinqüentas mil reais).
Âo cotista IIAI{IEL }VEILNECK 'tl,r--OCO 'IÂJI{A I,'EILRlilRÂ peícnce 50.C00
(Cinqiientâ Mil) quotas d0 capital social. lotahnenlc integralizadas n0 valor nominal R$
50-00ü,00 (Cinqüenta N4il Ilcais).

CLÁUSULA SEXTA
,\ responsabilidade dc cada sócio é restdla ao valor de suas quotas, nras todos rcspondem
soli<larinrnenlt' u intcgralizâÇâo do Capital Social.

cr.Á t,'sriÍ,.r s!t'trvrÂ
.\ socicdadc c atlrtrinislrada s.rclusivamuntc l)clo colisla PIIDRO I.'ERREIRÁ SOARES
\li I O, r, qual (rcupâ o cargo de Sócio .Àdministrador.

§l'. O Sócio Âdministrador lica dispcnsado de prestar caução para garantir de sua
g,cslÀo.

N2'. O Sricrfu Adnrinisrrirdor potlcú constituir procur.ador pam rcpresentar a socicdadc
tlcsdc que. cio irrslmmrnl.o tlc constituição, constcm cspccilicamentc discriminados os atos
que o procurldor podcrá praticzr e o prazo de vigência tla procuração, salvo quanto marrdato

ra rcprcsenteçào judiciai, tluc poderá scr outorgado por prazo indeterminado.

§3o. O Sócio Administrador representará a sociedade ativa e passiva, em juízo ou fora
dclc. pmticando todos os atos necessários ao processamento dos negócios sociais

.h.06.í 25.389/000I -gS
I'lU
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CI,ÁUSL]I,A OIT^vA
t,, Srjcio Âdmiiristlatlol tleclara. sob as pcnas da lci. dc quc não estzi impedido de exercer a

adnriristração cia socicdadc. por lei csircciai. oLr cnr virtrrdc Ce condcnação criminal, r.ru por se
cnoontrar sob os et'eitos dcla. a pena qrrc vctlc- ainda clue tclnporat iârncltte. o accsso a cargos
públicos; ou por crime tàlimcntar- de prevaricação, peira ou subomo, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, conlra o sistenu financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrôncia. conlrâ as relações de consumo, lé pública, ou propriedade.

('L,\ t 1SUl./\ NONÀ
\cr:irrrnt tlÜs ;iriios 1:Üii.:r';'t ,J!:t r)ol'tlr iilt :;ücicdíltlc- l()tntit-sc ljadoI Ce clualclrtcr pess0a. bem
coll'lo avalizar ou cl)dossiir tiiulos de cridiios a Iàvor de tcrceiros.

CL^USULA DECIMA
0 uso tia Denominação Social, que é vedado na prestação de avais, tinanças e làvores
scmclhantcs, é dc compciência excl do Sócio Ad trador, o qual obriga a Sociedade
làrá iodos os Ilns rlc dircito. O uso cnomrnaçao ito como seBue:

sKot{^ Es(;}: r^ t) coN ÇÕES I,TDA

PEDRO REIIIA SOA ES NETO
Âtlminist

e5E

r

til.)Ctvt,\ l,l I i'rl I.. t li,\
(,s \(ici\)s rluc l):rrl l c i0arclr'! c(rx::cu tr'.ibi.:l!lo l)as-.]r1irl rln (,pül2Içào dos Itcl]tic:os llrir.r jus a

rctirddils r)rcnsais tlc "prti- li:iri,l c-'. no r,:,tl,.il crir.rivatgntc li I (Lrn) s,ilário uril)jmo. para débito e

despcsas gerais da ctrrprcsa oll conta assemelhada, podendo este valor ser elevado, a critério
tit:s sócios, atc os limitcs permitidos pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULÀ DíiCIMÀ SI]GUNDA
r\o tórmino tlo cr,:rcício sorial- cra i I ilc tlcz.cmbro de carda cxercício será encerado o
ilalanço Patrimonial- tlcrrtro tios iur'ârnctlos iixados pel;r legislaçào tlo imposto de retrtla em
r iuor'. Os lucros ôu prejuÍ:-os rpurados scnlo tlividitios uu suponados pêios sócios dc acordo

corit sua parLicipação no capilal da cmpresa-

CLÁUSUT.^ DECIMA TEIICEIRA
Nos qualro mcses seguinles âo lérmino do cxercício social. os sócios deliberarão sobre as

coi'!tr.ls c Ccsiqnarão adnrittistndorcs qultttcir.: lirr o caso.

C!,.{tlsu i.,\ I)ii(lÀ 11,\ Ql;,!l{'t'.,\
1.i !lrio[:.ls sirtr indivisilcis t ttiut lxrtitriio set' ocditilis ou transl'eridas a terceiros sem o

corrscntiurclrto dos outlos sticios, a qucnr lica asscgurado, em igualdade de condições e

-pr..^ços. o dircito dc prctbrôncia para sua aquisiÇão sc postas à venda, formalizando, se

P' o&lir.h8otho§&J$§h5. plaltutação contratual pcrlincntc. O direiro de prefeÉncia devem ser

ilrctPÂt 0E SÁ0 BERtiAR0;
coelho oe Almeida, no 863
65 55(,_ooo
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PROCESSO

cscrcriada !\) []r'ilzo dc :iLrsscn'!.i.l ciias tlii rrltilicâçiro lilr iuai c escrila d0 inlclcssc tia ccsszlo otr
lranslcrC'ncia aos i.lc:lais sr'rcios.

CLÁUSI.jI,A I}ECIMA Q UI N'I'A
Â souiedade poderá a qualqucr tcmpo, abrir ou fôchar Íiiial ou outra dependência, mediante
altcrução contratuâl assinada por todos os sócios.

CI,ÁUSUI,A I}ECII\{A SEXTA
\ir caso de lalccinrcnlo ou rclirxda dc run dr.rs s(.lcios. a societladc nào será dissolvida ou
trlinl.a, cabc:rdo ao(s) sirciols) rclnâncscüritu(s) ciclcnrrinitr um Brianço l)atrinronial na ciata

do tàlecimento ou rctirado. ondc os hctiriros ou succssorcs dcvcrão cm 30 ltrinta) dias,
manilêstar a vontade de sercm intcgrados ou não na sociedade. não havendo acordo,
recebcrão os seus direitos apurados até a data do Balanço Patrimonial, à vista ou em l0 (dez)
parcclas iguais e succssivas. vencendo a primeira eni 30 (trinta) dias após a data do
i!)ccrmmsnto d,r bulanço. scnclo corrigirkr pclo indicc vigcnte da Receita Fedcral.
i':ritilli':rlir itt:i,.:t' O rncstr,o l)roctj(liiirc:tli) :rcr:i atlolatlo cl'! outt)s cirsos cm quc a socicdatie
ic rcsolvi,t cnl rclaç:-l(r :r i\)(ii,-

(.1,ÁList, i..\ lJli(il11.\ sl.l l'1,\1^
Caso seja neccsshrio c/ou convenienlc. o i'dministrador junto com os dcmais sócios, poderão

outorgâr procuração em nonre de quem 1ôr detêrminado, cujo mandato constara poderes e

DraT-os camclerlzados. podendo ser público ou particular.

(ll,Ál;sul.^ I)ECIMÂ 0lT^v^
il c§l)rcsstr c :imtinant,lnt§uLc proihilkr (l ristl tia l)enonrinnçào sr:cial para iil)s eslranlros ao

sou o'ojctivo. principalrncntc rr lcrccinrs a susictlarit. lrica rcssalvatlo- poróltt. qttc libcrillidadc
de qualqucr ordem scrá adilritida cntrc a socictlacic e scus componcntcs. c no intercssc comutn

dcla e dclcs.
Prágrafil úniÍro - Il facultada a participação da sociedade em outras empresas. Ao interesse

tlc suas ilnitlidatlcs.
('l.,ll ls [ 1.^ I)Í:c'llvl^ .\(]N^

.,\ si:r. ic'iliirlt Ir.,(i,Jl.li sc! .iis:,i]iir!:r,.1 !lu.ilrlirt: l.Jrtrpo. po. rlcli'ocraçio t1a nlaitlria dos socios-

J,\,Lr sc {urrii irIlI)osji\cl (} i{.: itrl:aiol'I:rlllu:li()

CI,Á[.;S UI,A VIGESSIMA
.{s delibcraçõcs sociais, aintla que impliquc em alterações contratuais, poderão ser tomadas

lxlr sócios que represenlem â maioria ao capilal social.

cl..ÁL,sul.Â \'1i;lílsst \,Í^ PlllMEIltÀ
'l)s iitigkrs qus i,()ssâot sl.rltril cnuc aS parics cttr t'itz-hl (lcsle contiulo. de SuA CXCCuçãO Ou de

quaistlucr atos ou littos relativos a clc. sctix, :;trblllútidos a juíz-o arbitral.

CI,ÁUSUI,À VICú]SSIMA SEGUNDA

^. 
parlc intcrcssada na tbnnaçào do juízo arbitral manilestará à outra. por escrito, com

omprovaçào tlc tcccbitncnlo. sua inicnçitt: de dar inicio à arbitragen- convocando-a pata, no

0

o'
95

NS

.6.1

\Nrrrazo- irnP[rrroi:ii|ci tlc cittCo (5 r dias iilu!s tl(] aercchitne l]lo da comunicação. compi'l[L-ccr aO

...>tir'oclcrinicDi.o sü(ic dli rllltii.Jti:r sl]) hoi:i ii.larnlilt:itl:1. lr,,tr:t iirmltr o com»;'tltttisso arllitral.
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VIST0:---
CI,ÁUSULÁ VI(;ESSIMA TERCEIRA

Âo firmar o compromisso arbitral, quc contcrá as ma'.érias indicadas nos artigos dez (10) e

onz.c (ll) da l,ci no.9.307, de 23/0911996. segundo convier os conrpromissários, cada parte
clusignará um lirbilr-o dc sua livre escolha. lJsies, scndo em nÍrmero par. nomearão oulro que

sc inlegmrá ao oolegiado.
I'arágrafo primeiro: I{avcndo impasse na nomcação do iírbitro neccssário a tomar impar o
númcro dc inlcgranles do conselho, serão aplicadas as normas da lei citâda nesta cláusula.
l'orrigraÍb segundo: I',m rpralquer hipótcse. as partes estarão obrigadas a aceitar substituiçáo
,,los iirbitros quc ienharn indicado inicialntcntc. indicando outro se aquele. por qualquer
rlolivo, cslivcl inrpcdido r)u rc{usar o cncilÍr.lo.

l'zrágrafo tcrcciro: l-.nr quiriqucr caso os iilrritros l;otlcrão.iuigar pol cqi)idadc. aplicardo os

principirrs gcrais dc dircito. os usos c costumcs conrcrciais.
l'arágrafo quarto: Os cuslos de instalaçõcs e Íirncionarncnto do juizo arbitral, inclusive no
t(lcarlc à rcmuner2rçi1o dos árbitros. selão rateâdos por igual entÍe âs partes, qualquer que seja
o scrllído ou conteúdo da scntença arbitral.

ct.ÁusulÂ vÍ(;ÉsslMÀ euARTÀ
!'ica cleiti-r o l'oro dc lircsina pârâ o c\crcício c o cumprimento dos direitos e obÍigações
rcsultantes deslc contralo.
l'i por estarem assim justos c contmtados assinam a presente aheração em 0I viâ.

'f INA (l'l). 20 de Fevereiro de2011.
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PlV . FOLHA N'

PROCESSO

MPEALIDADE

ViSTO:

í

tr
T.TEPIIm

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - S
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

C0t§,^

,"Y,

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que aS inÍormaçóês abaixo constam Cos documentos arquivados
nestra Junta ComêrÇial e são entes na data da sua

OESTINÂOOS AOS SERVIçOS DE ÍERRÀPIÂNÀGEM

c&igoGP93XKGI,

- 
I [ilffi fiil illllililillil ffi llfr llil ilil lllil lül lilll ilil|fr

P1c1800414935

Raimu

PJ: 0õ.Í

l^* suin,
tql ü lLattí

25.389/0001-88

t*

Socrg t
do uca IlJRA lllUNICIPÂL DE SÀO BERIIARt)(eon n"e2,,ft6ç6 §96grdo coêlho de Almeida, no g63

Cep 65 SSO-OooSão Elernarao - ú.a.

W,

ilom6 Emp,t.d.t SKORÂ ENG€IH RIA E CONSTRUçÔES LTDA

Itlââr.... Jurldlcr: Sodúâdê Emp.!6ána Unilâdâ

Prolocob: PlCl 800414935

NIRE (S.de)
2220c45577A

CI{PJ
07 .247 216{0001q3

O.t dê Âlo CoGsttrrttvo
03/04í984

RUA JORI1AL§IA JOÁO ROCHÂ MARINHO, M 1251 , ININGA . TêÉSiNá/PI . CEP 6404+740

Capit lSeil'l
R$ 5.000.000,00 (dnco milhõ€s ,93É)
Ceplt l lnt g.llE do
Rl 5.000.000,CO (ôco milhóês Íeãis)

No@ CPF/ÇNPJ
MÂR]EL WERNECK INOCO TAIRÁ 010,84,1.06341
FERREIRÂ
Nom. CPFICNPJ
PEDRO FERREIRA SOARES NETO ]31.997.003{4

P.rtiip.Éô .o çipilal
RÍ 50.000.00

Púljcip.eão no €pit l ^ .. ,.
R$4.95o.ooo,oo, St.' 

3'J

N

S6ódo

Dâdo. do Adrdnltido.

PEDRO FERREIM SOARES NEÍO
CPF
131997.063,04

SEM SÍATUS
SÍATUÍO19t0412017 20170150151

1de1

@
I

Íaímino d,o m.ndío

Témi@ do mlnd.to



Pl/. .FOLHA N'

IDADE

PR0cESS0

í coNs
.(,

5l{trRH - ENGENHARTAE coNSrRUÇóES

s53

CS

REGULARIDADE FISCAL

§

coNcoRRENCIA 004/2018 - CPL - PMSB

DIA 21 DE IANEIRO DE 2019

HoRÁRIo' 11,ooH

AV BARÃo DO Rro BRANCO, S/N 2'. ANDAR (SoUZA CASA DE PÃES) EM FRENTE AO POSTO PETRO B RAS - CENTRO SÃO

BÊRNARDO . MA

a Jornalista João Roch
J: 07.247.216/0001-03'

a Marinho, 1251 ' lninga . Fone: (86) 3222 -8495 / 0891 'Íeresina-Piauí

lnsc. Est. lSENTA . cMC 033.132-5Ru
CNP

Email: construtoraskoÍa@gmail.com

. CREA 4.301 13â Região

tr



09/0'1/2019 Recêita Federai do Brasil *

REPÚBLICA FEDERATIVA DO B

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA J

NOME

SKORÂ ENGENHARTA E CONSTRUCOES LTDA

DO ESTÁBELECIMENTO (NOME OE PORÍE
DEMAIS

É DA ÂTIVIOADE

41.20.1-00 - de edlficlos

tco É DA§ AT]VIDADES

42.22-7.01 . ConstÍuÉo do rodg3 ds abastêcimento do água, coleta dê esgolo e constÍuçó€s corÍelatas, oxcato obras de
irrigação
42,99§.99 . Out.as obras dg êngenharia civll nâo €spgcificadas antedormêntê
42.21§{2 - Con8truÉo d€ €stações e rodes do di3tribuiÉo do en€Ígla êlétÍlca
422í.943 . ManutsnÉo d€ redes de distribuição de energia elética
4221§44 . ConsfuÉo d€ ôstaçóes ê rêdas de telecomunicações
4321§lr0 - lnstalaÉo e manúonÉo elétrica
/t329.'l{3 .lníalação, manutenção e reparaçáo de elevadorss, oscadas e esleirss rolantes
/1322.3{2 .lníalação e manutsn!áo de sktêmas centrais de ar condlcionado, de ysnülação o refÍigoração
€223{í .lnstalaçóss hidráulicas, sanitárlas ê do gág
4]22343 .lnstalações de sistema de prêvonçáo contra incêndio
329.í-99 - Outras obras de instalaçóes em construçõos não êspeciÍicadas ant€riorm€nte
1.í0.7.{10 -lncorporaçáo d€ empreendimentos lmobiliários

43.13.4-00 . Obras de têrra

COI,IPLEMENTO

*lÊ16{)ADE

SSO

NÚMERO DE TNSCRTÇÁO

07 .247 .21610001 43
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE S
CADASTRAL 03104/198Á

E OA REZÀ

20ô.2 - Socledade Llmitada

LOGRÂDOURO

R JORNÁUSTA JOAO ROCHA MARINHO
NÚMERO

1251

CEP

64.049-740
BAIRRO/DISTRIIO

ININGA
MUNICIPIO

TERESINA

ENDEREçO ELETRÔNICO

voxcoNTABtLIDADE0l @HOTMAIL.COM
TELEFONE

3222{495

PI

(EFR)

CADASTRÁ!

ATIVA
DAÍA OA SMUAÇÃO CÁDÁ,STRAL

12J0612004

MOTIVO DE CADASTRAL

E§PECIÂI- oArA oA sÍÍuAÇ,Ão ESPECT^L

- Aprovado pela Instru9ão Normativa RFB n" í.634, de 06 de maio de 2016.

- Emitido dia 09/01/2019 às 17:20:50 (data e hora de Brasília). Página:111

w+ r^4,L,11 Le",^ (9,\

tt4lot lZpt.1
PJ: 06.í 25.3891000Í -ss

So lâí
ETEIIU luufltctPÂt 0E sÂ O BERIiARt)(

de E Ído coelho de A lmeida, no 863

Sã o Ele!-nar<l
ep 65 550 -ooG

M.â

P R

--tp://wwwÍeceita.Íâzenda.gov.br/PessoaJurldica/CNPJ/cnpJreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
111

d'



16/01/2019 , https J/consulta-crf .caixa.9ov.bíEmprêsa/CríCí/FgeCFSlm primirPapel.asp
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PM .FOLHA 
NO

cEssc?o18 à !o 61-

(,í oc s

o,
oÂ,$,32

Cá.IxA VrSI0

cAtxA ÉcoNôMrca FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 072472t6/ooot-o3
RAZãO SOC|AI: SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: R JoRNALISTA JoAo RocHA MARINHo 12s1 / ININGA / TERESINA / PI
/ 64049-740

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

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

Validade: r4/07/20L9 a 12/02/2079

Certif icação Número: 20 19 0 I 14021205786893 26

Informação obtida em 1610l/2019, às 17:58:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
urww.caixa.gov,br

httpsi//consulta-crí.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CílFgeCFStmprimirPaoot.âsr'

tr

VOLII'R



íOL;AR

MODALiDADE o
VrST0:

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF *

lns€riÉo:
Razão Soclal:
Endereço:

072472!6lO00L-03
SKORA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LÍDA
R JORNALISTA JOAO ROCHA MARINHO 1251 / ININGA / TERESINA / PI / 64049.
740

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

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

Valldade: ?6/L2/20t8 a 24/07/20L9

Certifi cação Númeror 20L8I2260L4L3990109033

Informação obtldâ em O2/07/20t9, às 13:37:40.

A utilização deste CeÊificado para os fins previstos em Lei está condicionada à

veriRcação de autenticidade no site da Caixa: www'caixa.gov'br

PM .FOLHANO

PROCESSO

c0rrrlo
) í

C

495 i

§

[l'ffi"",",

,uq €a,,,^ o,í
lqlotl.toti

NPJ: 0§.Í2§.389/0001 -SP
PREFEIIljRA Iilt,,I{iCIPÀT DÊ §ÀO BERtlAROi
Pnça Bemardo coeiho de Almeida, no g53

Cerj 65 §5O-OOO
São B<: rd-! a r<! cr - lVl A

a^l y-^

r.ÂPRrlra l

U)

I
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PREFEITI.'RÂ MTINICIPAL DE TERESINA
SECRETARIAMUMCIPAI DE FINANÇAS -
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO

PM ,FOLHAN'

PROCES§O 2orÍÉ\,c 6J,-
MODATIDA DE ()

o

CPF/CNPJ

cÂRTÃo DE TN§cRIÇÁo
cóDIGo DE coNTRoLE: oo3rlos/18-25

Inscrição MuDicipal

sqss 3

lvs

32
o,

033132-5 07.247.216/0001-03

Nome/Raáo Sociâl

SKORA ENGENHÂRIA E CONSTRUCOES LTDA

Nome FaDtasir

00000/0330-1

Etrdere{o

RUA 
'ORNALISTA 'OAO 

ROCHA MÂRINHO, I25I -

BÁIRRO ININGA

TERESINA-PI CEPt64O49-740

Prircipal CNASCBO

412040001 - coNsTRUcAo DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)

4I IOTOOOO .INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÀNOS

422 I 9O2O 1 . CONSTRUCAO DE ESTACOES É REDES DE DISTRIBTNCAO DE ENERGIA ELETRICA

422I9O4OO . CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUMCACOES

422270101 . CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRÂS DE IRRIGACÂO

429959901 - OUTRÁS OBRÂS DE ENGENHARIA CTVIL NAO ESPECIFICADÀS ANTERIORMENTE

4321i0003 . MANUTENCÃo ELÉTRJCA, NCLUSwE DE ANTENAS

43223OIOI . INSTA]-ACOES HIDRÂULICAS, SANITARIAS E DE GAS

43223020 I - INSTALACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

432230202 . MÀNU'IENCAO DE SISTEMAS CENTRÁIS DE AR

43223030I - INSTAIACOES DE SISTEMA DE PREWNCAO CONTRA INCENDIO

432919900 . OUTRAS OBRAS DE INSTAIACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADÂS ÁNTERIORMENTE

Risco

Observações Gerrir:

tuF" enT g*fa
lot luttllq

NPJ: 06.í25 .3e9/0001-SF
S crat ,,râBtFEIIURA 

MUilIcIpAI OE §ÀO 8ERilAR nEducê .; rPnca Bemardo cooiho d€ Almeid a, no 863cep 6§ õ§ü_oo cr

Código auteúticidade: DD5E49DA9EEFBCFC

Dar^: l3lul20l8 I l:23:M U§uário: WEB

l',1" Via: I

Ramo Definido

seu

Sã oB€ rnardcr - MA

U'rl

Protocolo tro

llzz t eotoo - rrlemlrrNcAo DE REDES DE DlsrRIBUtcAo DE ENERGIA ELETRICA

1431340000 - oBRAs DE TERRAPLENAGEM

| +rzs r o:o t - INsTALAcÂo DE ELEVADoREs, EscÁDÂs E EsTEIRAS RoLANTEs

t

I

I

I

=

I

^e'



Uertld,lo de Srtua9ão Fiscal e Tributária

PM .FOLHA 
NO

PROCESSC

MODALIDAOE

GOVERNO DO ESTADO DO PIÀUÍ V:SIO:_

SECRETARIA DA FÂZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
a' L8120307 247 21 6000 1030 I

Certidão emitida com base na Portaria GSF n' 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidaní este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMTIDA YIA INTERNET EM 03/1212018, às 10:30:43

VÁLIDA ATÉ ortozl2olg

2

Cheve pera AutenticaÉo: ECBF-776E E7 -4t87 -2F21-s332

(r^l^ êa.tr 9ra' r^"1
rqi0 ílotq

PJ 06.í?5.38$/000 Í-88
RETEIIUfl A Í{tJil,CIPAI OE §ÁO BERI|lARO{Eemardo coelho de A lmeida, no 963cep 65 65()-ooo

RAzÂo socrAl
* ***+* ***,r *+* *** ***** ***** * **

ENDERXçO
*** * * ** * ** **++* +* * ** * * ** * ** *

BÀIRRO OU DISTRITO
************

MUNrcÍPro
************

CEP

************
F.ÀX O)

CPF/CNPJ (N)

07 .247.2161000t-03
tr{scRrÇÂo ESrA-DUAL
*+*****+***

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

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se
que o mesmo encontÍa-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. Porér; encontra-se

BAD(ADO no cadasho de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que

teúa por objeto operações que geÍem esse imposto.

TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇAO
VIA INTER!{ET, NO SITE http://webas.sefaapi'gor"br/certidaoSituacao

ESTEDOCUMENTO NÃO

/jsp/validarCeúidao.jsP

'rofl

Secretária M u nici
de Educâ"lo
Po.t lloB T /2 01 7 Sã oBe rnar<ro _ NIA

03/12/2018 ll:39

http:/iwebas.sefazpi. gov.bricertidaoSituacaoAervleíConEolad2!Á.

U9

l*nrr.r 
n.r.r

W


