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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PROCESSO c
MOOALIDADE

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA
Vl§TC:

NúMERo oE INscRtÇÃo
04.7í7.16010ü)í{7
MÀIRIZ

CoMPROVANTE DE lNscRlçÃo E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

OATÂ DE ÂBERTURA

ííí01200í

TECNIC CONSTRUTORA LTDA

DO ESTAAELECTMENTO (NOúÊ DE ÉANÍr"StÁ)

DEMÀS

E

,íí.20-4{0 - de ediÍícios

coolco E oEscRlÇao Dr§ 
^tMo 

oEs EcoNolltcÀs sEclJNoa^tÂs
08.l0OOl - Êxtrâçáo de cabárb ê ffir'|iL ê Mciarneito âssociado
3â14{H}0 - DistÍihrriÉo dr ênêrgie dêtrica
36,00'64í - Cot çáo, ttetamcnto e distbuição dê águâ
3&ít{{r0 - Cobta dê resíduos não+êÍEosos
3&í2.2{Xl - Colefâ dê resirtuos perlpcos
3&2í-í{0 - Tratdnento e dispqsição dê Íesíduos nâofêÍ'Bosos
34.22{aO - Trát-ncnto ê di.pciição d. ê5lduo. pê.igoco.
,al.l O-70 - lncoÍporaçáo d. lrnprêsrdinêntos ímobilÉrb§
,12.í1-l{í - Collsfn ção dc rodovias e l.rtoui.s
12.1'l-142 -Pi úá Wa siiali2áçáo êm pistas ÍodoviáÍias ê acÍoportÀs
ia2.l 2+00 - Co.lsttuçáo de obias dê .rte êsDeciair
il2.l3{{r0 - Obras de uóanizaçáo - ruas, praças e cáhádas
ua22l-9.{rí - Co.lslnrÉo de baÍÍ.gens ê ÍepÍêsâs p.Ía geração de errêrÉia eÉtrica
422í+{1L - Constn çtu dê êstaç6ês e írdê6 dê dirtÍ rJiçtu de €í€ígb elÉltÍi€
42.2í€{B - ilânutéítçào dê redês de distÍibuiÉo d. êiê.gia #t.i.a
4z2í+{X - Construçào dê alt<)ô€s ê ]!dê6 dê telêcomunbaçÉe5
42.22-7{ l - Consfn ção de rêdê5 dê .bastêcimêôto de ilüe, colêta de êsgoto e cofl§ruçõê5 coatêlal.s, êxceto obras de
iÍrig{tu
,í2.22-7O2 - Obrás dê ir.lleçtu
42.236{X, - ComlruÉo de Íed.s de tra|sloÍtes Fr dríq!, Gxctto pda âtua ê esgoto
42.91{{0 - obr* Dorluárià3. ,râ.íiinec e ír rÉis

cÓDIGo E EscÊIÇÁo oÁ NÂTÚREzA JUÊIOICA

206.2 - Sociedade EmpresáÍiâ Limitada

R RUI BARBOSA
NÚMERo
§8 SALA 31 5 EDIF OTAVIO I/iRÁ'{DA

CEP

6zl'001{91! CE'{TRO TERE§IIA

ENOEREÇO ELETRÓNCO
(86) 3212-28:17

ENTE FEOERAÍNO

sruaÇÀo caoasrRAL
ATIVÀ

D ÍÀ O,À druAÇÃO CÀDASÍiAI
1211017,502
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NUMERO DE INSCR|ÇIO
0,í.7 t7. 160^1001{?
À{ATRIZ

COIIIPROVANTE DE INSCRçÃO E DE SÍTUAçÃO
CADASTRAL

í sfi0/200í

ü CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURí

TEC IC CO STRUTORA LÍDA

coolco E DEscRlÇÁo D^s 
^rMMDEs 

EcoNÔíútcÀs sEcuNoÁÂtas
42.S24{í - Loot g..n dê ê.úutuÍaô m€lálicâ3
4a99§,01 - CoarttÍuçáo dê ihstaláçôes ê6poÍtivas ê rêcaediveE
42.93á-4t - Orfrar obras dê êiCênharÉ civil não e6pêcíicadâs drtêrio,n .|lê
43.r1{.Ol - Oetnolição de êdiílcjos ê orrtras ê.tnÍlrEs
43,1 2€{0 - Pê}turrçõts ê sond.gms
iaít., g3{Xl - Sêrviços dê pÍepaÍa(áo do teÍÍeoo não êôpeciltc-adG anterionnêílê
,43,2t€{X, -lhsfabção ê irEarrtrnÉo .ltÍkâ
,a:!.223{rí - lnstalaÉ.6 hüniolix santirhe c de gás
,8.22-3{il - lhstaleçôês de sisldnâ de prê\rênçá conlra ihcàrdio
,li}.23-1{a - itontagêm ê hstalaçâo dê sÉtê|na5 ê êquipamãúor dê iluminaçâo ê sinalização êrn vias ública6, portor e
aêtopottos
{t.29-l{E - Tralanêntos lámicos, acristicos ou dê vbraçào
,('.3O{{)í - l]'rpêt'ncóili2iÉo er'l obr.6 d. eigcrlharÉ civil
43.3(B{» - lÍlstahÉo dê poÍtàs, iânelas têlo5 diüsórias € arrnáÍies .tnbulido5 dê quahueÍ mateÍial
,(}.30-4{Xl - ObÍas de acebamerio em gÊaso ê ê.&|quê
,íit.3(L44t - SeÍviçds dr pinturá dê cdiíiios Gm gêr.l
,.:l-30{{Xt - Adi.:âÉo dê r6reatirÍrêitos G dê Ía'3iôàs lrn iirlêíiorêa ê exlêÍioíês
..3.3$.14!t - Outfas obras de acáame.lto da construçâo
,13.916.{10 - Obras de Íundâç:o€.
,t3.Sg-t{rt - AáíinÊrraÉo dê oôrês
,13.99-í{2 - t/hifagem c d€âaÍroitaee,E de ,É:irnês r o{L.s ê.ltuüúras tchporái4r

cÓOIGo E OESCRIÇÁo o^ NATUREÀ JORÍI]ICÂ

206-2 - sociedadê EmpÍesáriã Limitada

R RUt BARBOSA IZONA SUL) 6a saü_a 3t5 EUF oTAvlo ÀtRÁNoa

64.00 t{xx) CENTRO ÍERE§NA PI

ENoEREÇo ELFIRôNco TELEFONE

(86) 32r2-2837

ENTE FÉDERAT]Vo RESPoNSAVEL GFR)

slÍuaçÁoc oÁslÊÁL
ATIVA

o^la oÁ §ÍuaçÁo cÁoaslRÀL
1211012002

irot_tvo o€ §ÍuÀÇÀo c,aoastFtÂr

OAÍA OÂ SIÍUAÇÀO ESPECIAL
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REPÚBLrcA FEDERATIVA DO BRASIL PROCES§O c

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURi C}DÀLIOADE

VISTO:
N DÉ CoMPROVANTE DE INSCR|ç EDE o
04.7.t 7. r 60/o{» 1{?
MÂÍRIZ CADASTRAL

1st'lolÚol

TECNIC CONSTRUTORA LTOA

cÓotco Ê oEscRtÇÁo or§ aÍMrl o€s ÊcoNÔiatcr.s sEcuNoÁÂtAs
41Sí{5 - Pdtur.çáo ê coà.ftuçâ, d. poçp3 d. ipa
6&lG2<rí - CompÍa e vêírda dê inóveis própÍi,os
68.í0-2{2 - Afugud dê irnóvêis prligrios
68,21€{rí - Corr€tageín na co.npÍa ê vêndá c avaliaÇão de itÉvêis
6&2í4{2 - CoíÍ.laqêín no ellguêl dê inóveii
7'1.íí-í{0 - SêrviçÀs dê arquiletura
7í.12{{E - SeÍviços dê êírgênharb
81.21{{Xl - LimD.za e,rl pràrao6 ê rm domicalbr

cóotco E o€scRtÇÀo oa NÂTUREZ JlRiotcÂ
206-2 - SociêdâdÊ EmpresáÍia Limitáda

R RUI BARBOSA TZOÍ,{A SUL) 58 SALA 3t5 EUF OÍAVIO MRÁflDA

CEP

64.001{90 CENTRO TERESINA

ÊNDEREÇO ELETÊÔI]iCO TELEFONE

(86) 32r 2-28:17

ATIVA
OÀÍÀ OA §TIJAçÀO CAOASTRÀL

17t10iM2

MoÍvoD€ stru ÇÁo cÁD srR !

sritjÀÇÃo EsFEctÀt DÀTÀ oa snJAÇÀo Êsr,Ectal
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PIii .TOLHANO

PR0CES§0 I C.r Qr Çc,e.h

§OCIEDADE FOR QUOTAS DE RE§PON§ABILTDADI L ,PRSID ADE

VISTO;

NICARDO ALEXANDBE T{IJNES BESENNA BNAGÀ besi}aho, Ú.l[rl do
e$ado 6 Piau[ m]teiro, csudue corcludenrc doám do BrgEohsb Civil dçÚnivecsiaad"
Federal do Piail, Rc d 1.194.689-SSP/PL'/CPF d4?0.551.033-04,,/Ê RAPHAEL
ROMERO BARBOSÀ heeibio, mrml do êúrô de São Paü, sohcim, EogÊohÊim Civil
(CREA nl 12457-D/P[I RC d |29?.?5?-SSP/PL CPF f 1n.tn.Zl3-34, ús rçsiicrrcs e

domiciliados ro aaino de FáiE, cm TcrÇia., Capid do Eírb do Ptut rcspcaivamc
às nrac â@ôr Jo4uim Pk!s, f lllT e Trbelilo José Bsllb,, d261, peb peoc
iÍrsllumilo têm cnúc si jrr*a e cot*da rm §OCIEDADE FOX QUOTAS DE
RESFONSABIIJITADE IJMITADÀ grr sc rcgrrá ob as clánnrhr c codições seguirtes:

DA DENOITIN^ÇÃO - DO O&|EII) E DA SEIIE §OCIÀL

CLÁU§LJLA PRIMEIRA - A socicdadc girrrl sob a dapmiqto socbl de Teàrih
Engcnharir Ir&., tando por objtlo a e.hbcaflo e oábub dÊ hoiios Téooing de
Eng€úBria bsm como a CoÉugo CiüI, e terá pc sode e domicllh a Aranida Dom
Sevcrino, il ?95, BsirÍo dÊ Fftim, TcrcsiD& CEpital e Estado do PiDí.

CLÁU§ULA sEcLrD{DA - o crphl sU rcÍá dê Ri3 5.000,00 (§im nil rEais),
dividllo eor l$ (ccm) quús dê Rl$ 50,00 (cforq0.da lesir) cads, eúsüo e irtegnfizado,
m go da cimtura do ptrqa imrrpoo, ô ooguire mnoia:

a) O sócb Rkado Abrondrs Nrm Bcsra BraeÊ srhorttrerâ 50 (ci*úa)
$Dtas no t ühíÍ totd de RS 2.500,00 (dob mil c çiúector rcab) que sedo rsdm
lmegatizaars:
o Em gneda oorrcmc ô Pds................ ......-.......R$ 5m,00
. Em móreb c cçiPoMor poa Gsi6rb..... ..RS 2000.00
o TOT4L........ .........................R$ 2.500,00

b) O ócb Rqb.l Ronrro Borüo8 ilbset,Erá 50 (cfoqüGilr) qme no mhr totrl
dÊ RS 2.500,00 (doür nil c quinhldoü rtiir) ço *rfo raúm ircgnlizrdr:
r Em mode ooÍr€sie do Bu&..-..........-. ............,..Ri ín 0O

r Bludrpiseostreúospeasitórb..-. ..RS 2'000.00
r TOTAL-.....-. .--,....-,.,.............RS 2.500,00

paglt6Srçp fpç6- A rç*ontÍÉllbdoo sócioo scró limtda go vehtotal doffi
s'

cçital soci{ ms tcíús at&hcidos m Docrqo d 3.70& do t0 dc!Éiro & t919.
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PM .TOLHANE

DO INÍCIO E TÉRMINo DAs ÀTTVIDAI,ES soclÂI§

CúUSI Iá TERCBIRÂ -As üivitades rooirb rcrto iatob m de dc acairdum do
prcsÍe i6&'rrln!o e dunrão por tcqo ietcrnfudo.

DO EXE,RCÍCrc MNANCEIB.O -LUCR,O§ E PR,EJUITI)S

CúUSULA QU^RTA - O exercícb fimrrccirc da oci{r& cobllfuá ooE o mo
civil A 3l de deaembro dc cada rm, Fooeder-sÊ,á ! k\rartamro dc Bah4o htrimnial do
cxerclcio fi"do e rtspoctivtocme a Demontação dc Rcarllados ê os hrcms ou pÍejuizos
apürados gerto di{ribuldos ou aportados, lr+cctirancrie, pcbs úcios m p,roporção dc
sns quotas de cryital.

DA GERÊNCTA DA SOCIEDADE

cúu§ULA QUINTA - A cpí€ocb da r(,c&die rcú ercrcila por todoo os rócbs
conjunalcue e Fffi prüi:rr lodos os rto8 ilaídte3 s oucto soclü rrçoo*nao
pcraúe I sock&de e tcrociros pelo3 dsms qúê viaíto s s c.rr§do6 pelo rc do
mandúo tqü cmffio e, ainda, pclos aloo qr prrtiztm oom vblaÉo dâ bi c do prcmte
ootlrúo.

CIiUSUI-A SEXTA - Nos qôci.rs da socidadc, ol rócios cislo da scguiatê
ÍuoelÍai

CLÁU§ULA SÉTIMa - fica assegrad. rcs úcioú, pcb ouchb da sGú€úcis, utm
rctirada nensal a tÍtub de PRGLÂBORB om valor a rr e*ipulado a quhuor tcryo,
respcitando os limitcs hpb v[eucs c as condi$cs fimreirrs da sooitdode.

BZ-
Q,r*uSr61*

TÊ.üdk EDgcohoria Ir&-

(r**,&*nzrru"?ea fua' 
Ricsdo Ab:oo&e NumBcrraBfoa

Sócio.'gÊrrúc

Toch&Eog&iaLtda

Roeo Baóosa
SOcireÊúedc

s

PR0cESS0:!l*93-ÍJJa
MODALIDADE (. I,I-
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DAIT ELIAI§,ÀGÊNOA§ OU SUCIJISAIS

PIú .TOLHAN'

PROCESSC

MODALIDADE

VISTO:

CLÁUSLJI-A OITAVA - A socidadc podcrá, a quahs trcqo, por dcliberaÉo dos
sócios, abrL filiaiE, ag&rcias ou eursab em qrn\wr prt do territórb nacbml

DA CESSÃO, AI.IENAçÃO OU TRAN§FIRÊNCIA DEQUOTA§

Ct ÁUSWA NONA - Os úcfus do podÉÍto, s qrlah|.Ú thlb, cedlr, all.an ou
tnmÊrh. toal orr frsiitffi, ans $&s de o+ital r t!Írcio§, sm o prévb
conseÍtimerto da scidadÊ, a quem cabc, cra igrnldadc dc oondiScs, a preHucia na
aquisiSo.

DA DTSSOLUÇÃO DA S()CIEIIAIIE

CLÁUSUá DÉCtrvlA.- A soclidÊ eêÍú.li$ohilâ, a qud$E uqo, por &isto
uúnirc dos sócio,s, sc min ju§nm do sru iÊc*eda rra courçnilhcia

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMBIR.A - o âbciMo de qur{rm dos úcioq ru
vigêrcia do prcreote üummo, do ialicrl eo dbohalo da socicdade, podcndo o sócb
rGmrcseote admih mw rócb, para a coúiarúhdr d8 âtividâd.s sciais, dcttdo, Ésle
caso, dcnro dc uünn dirs do óbito, ploooder a imnrárb doo boo da socídrdo c de balanço
geml e demonstraçto de Íesrlt do, Fra pogMo aas h.rdciroú do & c{ts o que lhcr 6r
devllo, na mrdid. &3 $rota§ & cÇitlt

DOS CA§o§ OMIS§O§

crÁuSU-l DÉCIMA SEGLTNDA - os casoc orniss D pceoc conffio srrão
dirimidos rgudo rs bL v[cucc m Pr§ dec $Eis tao os sócü,c ph coücido e à3

qrnis se sujeitam com s de ..,t r"'rr dchs qui se §zcr* nÊnÉo c+ccilt ficaodo ehüo o
foÍo & T€rrtsim, Cqital do Esflb do Püul, para dhimir ar dúvllas por am orinndas m
cütrqfüffio do re*üÊ inÉÍum.m.

Os sócbs dccbsaq ob ar pcoar da lci guc do * ircurts €o qualquer dos
ctimee prevlstos eo bi ou eú Í€{riçõca legrir $E os iupep de esect as sthrH.dês
sociab aqui olpessa*
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PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:
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PM .FOLHA NO

MODALIDADE

VISTO:

Lit por estarem sssim justss e contrstados, assimm o presente instruniento cm duas

viar dc igual tcor e fonna, pàre o Íreximo efeito, na presençâ de tesemuúa§ ãbsixo
no meadas.

Teresiü, (,:* de deSoo I

Ricardo Àlexandrr Nunes Beserra Braga; Raphael Rormro Barbosa;

â
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PM .FOLHAN'

PR0CE6S0-

MODATIOADE

TECIINIX ENGEIIEAIIA LTDÂ.. ADIIIYIO OOilTBATÜAL

cIáUgn,JtIExGaA- A tó.a cbnodLç eúr qal à
oF€!. o tnhr de lr2.ín0 (doL d c Çfrrb rlà ffi; ,O (riírtr)
$rü3 dê § to,m (úçcuÍrdr) "rd., iô.crio ettb!&ab, r, úo d. ÉinÊrr do
praacümruq ô qEiacEúdÍr

,it 5(mp0
,Il z(mpo
.8J8 2.ÍX),00

. BanótwirocÇ4rm.Íb.pnelüb

cl-Áusut-l sB6[r]tDA - Aduilers r úHo ct {Üy,r TBNANDA
IáPDS, biadrin, Erd & ú b/rU. úür 8rgqÉr CnI (CRBA
rf 2421-|F{LXG f, Olt.7t?.ZR{ Gà89€F ê 4!n.ást.gtygtÉiao e dordollrtr
m Bdno farrq cp Tcúr, Cqid e E-rao & Hd, a rÉ S Xid, f 1(}37,
qne rfcdrri cÍiik c moudr cm to& r cLrdrr do Gcihlc& pue
aditivo.

U

Pdo presooo insug rao psti!ülÍ s nr E& frÍú do ffiq BICllxDO
ALEXAI{DnE NUI{E§ BESInRA DnAGA bÍr*iro, oúrd do c..rdo do ã44 nlbito,
esordttrte cmcbdcde do qno do Enlr.hÍb §vil & t úvuie F# do IL4 RG
d l.I94.68qSSB/PI, CPF lÉ 470.55t.O33{X, ttiltrio c dmiib D hirD dE P&lrt
em Tenainq Cqiül do EÍaro do Ptr4 à nl. Sandr Joqútr! ttlq t' t I lr, . TAEAEL
nOMfnÍ) nAnl(r§À bol&io, cal do d d. Sb É, rüq e'9.á.4 Gril
(CRBÀ tl245?-D/P{), RG d1.29r.757§SP/lÍ, CFFd 1fl.TÃ.B}}{, niho o
donücilirdo m Ilúrc óc ffLr o Tendf C{ita do Errlo ô lh{ à nn Túto
José B.l[b. d2á61. cdiaü drqca l!ml]iE( §Cil!trEAtIA f,fan A*e n
Ch{PJ sob o t' 04.717.16üm1.0?, rd.â rr Ay. Itú §íüb. ?94t, dr 2, hiÍm do
Fálier' T€Íeúq Pi@ an}o ntunrm ütld e oo.+"t|^ fri üqúndo n hrata
Comercirl do Ettüro do Pird ró o d ú.N.7a.o51J,á t5 do oaúm de znl,
modi§otdo pdo F€6ê rditivq e il*o e roertrdo itoei É úülfõ.r !o Grb
acimr roaimdo e o b & rcordo cm r rgiror dltfu

CLA.ISITLAIRSGn - Ahrr.* o o§eo à rüdq pmô coo a u o &
aamcçfo e cllcdo d. Ptejô Técd.:o ô Hi Ctfl c G{ao e dír 6
odú!r&

o TOTAL.
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PIi{ .TOLHANO

cl.Áusuu Quenrr - Fe a &rÉo socirh o dll.ir
do coti*rr pacu a r r aoguina
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Pelo pres€nte instrumento pafictjlar TICIÂRA CRISTII{Â ALVES CAVALCAa{TE, brasileira,
dlvorciada, empresária nascida em L9logll987 naturai de Oeiras - Piauí. portadora do RG:
no, 2.755.329/ssP/PI expedida em 20108/2009 c CPF| (MF) 030.406.513-16, residente
e domiciliada na Rua São Môrcos, 197 Bairro: Formosô CEP: 65.636-060 em Timon - MA,

,ULIO IIfARCELIIIO DA COSTÂ NETTO, solteiro, Engênh€iro Civil, nascido em O4lO3/1973
natural de Teresina - PI, portador RG: no. 1.log.zao ssP/PI expedida em 02/06/2014 e
CPF: (H.F) 470.367.Í}83-7 2, residente e domlciilado na Rua Demerval Lobão no, 1626 AP
1304 Bairro: Fátima CEP: 64,049-542 em Têresina - PI e RAIçÂ llÂRIA DA SILVÂ LIi{A,
brasileira, solteirâ. empresarla nascida efi 02/05/1989 natural de Teresina - Paauí, portãdora
do RG: no 2.635.575 SSP-PI ê do CPF: no 037.955.123-36, residente e domiciliada na Rua
Aquiles Lisboâ no 299, Bairro: Centro CEP: 65.630-300. únicos Sócios, da Sociedade
Empresaria Limitada denominada de TECNIC ENGENHARIA LTDA, estab€lecida na Rua Rui

Barbosa (Zona Sul) n0 68 Salâ 315 Edit Otãyio lvirânda, BôirÍo: Centro CEP: 64.001-090 em Teresana -
Pi, Inscrita no CNPJ: (H.F) sob no. 04.717.160/0(101-07 com Contratô Soclal de
Constituição Registrado e Arquivado na Junt Comercial do Estado Oo Piduí sob o fRE no.
222OO228O5-4 êm O5/1OI2OO1 e aditivos posteriores resolvem assim d€ comum acordo
Alterar e Consolldar o Contratô Social, que assim o fazem mediante as Cláusulas seguintes:
CLAUSULA PRII,IEIRA - TRANSFERE]ICIÂ DÀS QU§TAS
Por não mais lhe convir, retiram-9ê da sociedade o sócio ,ULIO IIARCELINO DA COSÍA
NETTO, já qualificados acima, cede e transfere 100% de suas quotas de Capitâl no Valor de Rg

1.020.000,00 (Um Milhão e Vinte Mil Reais ) para as sócia3 já qualiRcados acima, IICIARA CRI§Tll{Â
ALVES CÂVALCANTE, e RAIçA TIARIA DA SILVA LlSlA, o sócio ,ULIO IIARCELII'IO DÂ COSTÂ
NETTO, declôram ainda que recebeu todos os seus o;:eitos e hãveres em mo€da corrente do Pais
nada tendo a reclômàr perante a Sociedade
CLÀUSULA SEGUNDA - DO CAPTTAL
O Capltal Social no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Reais) subscrito e
integralizado, em virtude das alterações pactuadas o côpital social ficou assim distribuído:
conforme detalhômento abaixo: t

100
CLAUSULÂ TERCEIRÂ - DENOMI soctÂL
A Sociedade Empresaria Limitada passa a ter à denominação de TECNIC COÍ{STRUfORA
LTDA
CLAUSULÂ QUARTA - DO OB'ETO SOCIAL
A Sociedade terá por obJeto social:
4720-4/OO Construção de Ediírcios;
3514-0/00 Distribuição de Energia Elétrica;
3600-6/01 Càptação Tratamento e Distrrbuição de Água;
3811-4/00 Coleta de Resíduos Não Perigosos;
3812-2100 Coleta de Resíduos Perigosos;
3821-1/00 Trstamento e Disposição de Resíduos Não Perigosos;

FJUCEP,I

CIlrIIrIC! O ISoIatÀo É rl/Oal20!.9 12:16 60A x' 2019q1r8?92.
pRdrocor,o: 190110792 DB 29/o1/20a9 - cóDrêo DE vB8rproçÁo,
L19016€0:{r- I.Ilt: i220022i0í.
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rtE86rrr, rrl04/20r9
'w - pÁ .ul AlEt t.f - pl . gd -br ry

Ç

À w.Li.it.d. d..t. iloctlGto, .. irps...o. ftc. .uj.tlo i c.Rr@.çlo it. .u. .uEôticiiLd. n4 !..p.cti!Ú po!t.1..
IÀfôlr&atô áêu. !ê.p.êtlvd cód1§d aê v.liflcàÇãô

\

OITAVO ADITIVO
TECNIC ENGENHARIA LTDA

OOO1-O7 e NIRE: 22.2.OO228O5-4 .- . -CNPJ: 04.717.16O

M(.1041i0ÂDE

NOMES PERColo OUOTAS VALOR RlT

TICIÂRA CRISTINA ALVES CAVALCANTE 51 1.020.ooo 1.O20.OOO,OO
49 980.OOO 980.O00.ooRÀIçA l,lARIA DA SILVA Lll'lA
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OITAVO ADITIYO
TECNIC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: O4.717.16O OOO1-O7 e NIRE: 22.2-OA2

3822-0/00 Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos
4110-7/00 Incorporação Dê Empreendlmentos Imobiliáríos;
42fl-YO7 Construção De Rodovias e Ferrovias;
42lyfl02 Plntura Para Sinallzação em Pistas Rodoviárias e Aeroportos;
4212-O/OO Construção de Obras de Artes Especiais (RepôraÉo, Conservação e Reforma);
4213-8lOO Obras de UrbanizaÇo - Ruas, Praps e Calçadas;
4?2L-9|OL Construção de Barragens e Represas para Geração de EneBia Elétrica
(Reparação, Conservação e Reforma);
4221-9lOZ Construção de Estações e Redes de DistribuiÉo de Energia Élétrica;
4227-9103 Manutênçáo de Redes de Distribuição de Energia Eletrica;
422L-91O4 Construção de Estações ê Redes de Telecomunlcâções;
4222-7lO1Construção de Redes de AbasteciÍnento dc Água, Coleta de Esgoto e Constn,ções
Correlatas, Exceto Obras de Irr,gôção;
4Z2Z-7102 Obras de Irrigação;
4223-5tOO Construção de Redes de Transportes por Dutos, Exceto pâra Água e Esgoto
(Reparação, Conservação e Reforma);
429L-OIOO Obras Poftuár,as. Mar[tlmas e Fluvlaís;
4292-8lol Montagêm de Estruturas Metalicas Permanentês em Obras de
Construção Civil;
4299-5/Ol Construção de Instâlôções Esportivas e RecÍeativas;
4299-5199 Outras Obras de Engenharia Civil não Especiflcadas Anteriormente (Obras de
contenção, construção dê vias, servlços de infraestrutura;
4311-8/01 Demolição de Edificios e Outr.s Estruturds;
4312-6lOA Perturações e Sondôgens;
4319-3/00 Serviços de Prepamção do Têrreno não Especificados Anteriormente (Drenagem
do solo destinado à construçEo, demarcação dos locais para construção;
4327-5/OO Instalação e Manutençâo Elétrica;
4322-3/Ol Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de 6ás;
4322-3103 Instalações d€ Sistema dê Prevenção Contra Inéndio;
4329-1104 Montagem e Instôlação de Sistemôs e Equipamentos de Iluminação e
Slnalização em Vias Públicas, Portos e Aeroportos;
4329-1/05 Tratamentos Térmicos, Acústicos ou de Vibração;
4330-4/01 Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil;
4339-4/02 Instalação de Portas, lanêlas, Teto6, Divisórias e Armários Embutidos de
Qualquer Material;
4330-4/03 Obrôs de Acabômento em Gesso e Estugue (Reparação, Conservação e
Reforma);
4330-41A4 Serviços de Pintura de Edlílclos em GeÍal (Repardção, Conservação e
Reforma);
4330-4/05 Apllcação de Rêvestimentos e de Rêslnas em Interiores e Exteriorês;
4330-4199 Outras Obras de Acabam€nto da Construção;
4391-6/00 Obras de Fundôções;
4399-1/01 Administração de Obras;
4399-L/42 Montagem e DêsmontagêÍn de Andaimes e Outras Estruturas
TempoÉrias;
4399-1/OS Perfuração e Construção de Poços de Águ;,;
68f 0-2101 Compra e venda de Imóvels Próprios;

FJUEEPI
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OITAVO ADITIVO
TECNIC ENGENHARIA LTDA

CNPJ: O4.717,16O OOO1-07 e NIRE: 22.2.

6a7o-U02 Aluguel de Imóveis Proprios;
6821-8/01 Corretagem na compra e venda e Avaliação de Imóveis;
âAZL-BIOZ Corretagem no Aluguel de Imóveis;
71 1 1-1100 Serviços de Arqultetura;
7[L2-OIOO Servlços de Engenharia;
8l2L-4lOO Llmpeza em Prédios e em oomicílios.
0810-0/04 Extração de cãlcáriô e dolomita e beneficiamento associado

coNsoLrDAçAo
A vista da alteràção aqui havida consolida-se o contrato soc-lal com ô seguinte redação:
CI.AUSULA PRIHEIRA - DO CÂPITAL
O Capitâl Social no valor de R$ 2.000.000,00 (Dois Milhões dê Reais) subscrito e
integralizado, fica assim distribuídos:

NOTiES PERCq6

51

QUOTAS

TICIARA CRISTII{A ALVES CÂVALCAI{TE 1.O20.OOO 1.O2O.OOO,OO
RAICA MARIA DA SILVA IJMA .19 9ao,o00 9ao.ooo.oo
TOTAIS 100 2.O00.ooo 2.OOO.OOO,OO

CLAUSULA SEGUNDA - OO ENDER,EçO
A Sociedade Empresarla Limitada tem sua sede na Rua Rui Barbosa (Zona Sul) no 68 Sala 315
Edif. Otavio Mlranda, Bairrc: Centro CEP: 64.001-090 em Teresina-PlauÍ

CLAUSULA TERCEIRÂ - DEXOlrrxÂçÃO SOCTAL
A Sociêdade Empresaria Limitada denominada de ÍEC fC CONSTRUTORÂ LTDÂ
CLAUSULÂ QUARTA - DO OB.IETO S(rcIAL
A Sociedade tem âs segulntes atividades:
4t2O-4lOO Construção de Edlfldos;
3514-0/00 Distribulção de Energiô Elétrica;
3600-6/01 Captação Tratamento e Dlstrlbuição de Ágr.ra;
3811-4/00 Coleta de ResÍduos Não Perigosos;
3812-2/00 Caleta de Resíduos Perigososi
3821-1/00 Tratamênto e Disposição de Resíduos Não Perigosos;
3822-0/00 Tratamento e Dlspo,sição de Resíduos Perigosos
4f tO-7 IOO Incorporação De Empreendlmentos Imobiiiários;
4211-1/01 Construção De Rodovlas e Ferrovias;
4217-]-lOZ Pintura Para Sinalização em Pistas Rodôviárias e AeropoÍtos;
4212-OIOA Construção de Obms de Artes Especiais (Reparação, Conservação e Reforma);
42L3-8|OO Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas;
4221-9107 Construção de Barragens e Rêprcsas para Geração de Energia Elétrica
(Reparação, Conservação e Reforma);
4z2t-9102 Construção de Estações e Redes de Distrlbúlção de Energia Elétrica;
4227-9103 Manutençâo de Redes de oistribuição de Enêrgia Elétrlca;
422L-91O4 Construção de Estações e Redes de Telecomunicações;
4222-7 lol Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções
Correlôtas, Exceto Obrôs de IrrigaÉo;

gr JI,CE?I
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4222-7lO2 Obras de lrrigação;
4223-5lOO Construção de Redes de Transportes por Dutos, Exceto para Agua e Esgoto
(Reparação, Conservação e Reforma) ;
4291-0/00 Obras Portuárias, Marítimas e Fluvials;
4292-AlOl Montagem dê Estruturas Metálicas Permanentes em Obras de
Construção Clvll;
4299-5lAL Construção de Instalações Esportlvas e Recreativas;
4299-5199 Outrâs Obras de Engenharia civil não Especificàdas Anteriormente (Obras de
contençâo, construção de viãs, serviços de lnfraestrutura;
4311-8/01 Demolição de Edlficios e Outras Estruturas;
4312-GIOO Perfuraç{es e Sondagens;
4319-3/00 SeÍviços de Preparaçâo do Terreno não Especiflcôdos Anteriormente (Drenagem
do solo destinado à construção, demarcação dos locais para construção;
4321-5/00 InstalôÉo e Manutenção ElétÉca;
4322-3lOl Instalaçõ€s Hidriáulicas, Sanitáriôs e de Gás;
4322-3103 Instalações de Sistema de PrevençÊo Contrô Incêndio;
4329-UO4 Montagem e Instalação de Sistemas e Equipamentos de Iluminação e
SinalizaÉo em vias Públicas, Portos e Aeroportos;
4329-U05 Trôtamentos Térmicos. Acústicos ou de Vibração;
433O-4lOL Impermeabilização em Obras de EngenhaÍia Civil;
433O-4{AZ Instalação d€ Portas, Janelas, Tetos, Diviúrlas e Armários Embutldos de
Qualquer Material;
4330-4/03 obras de Acabamento em Gesso e Estuque (Repârâção, Conservação e
Reforma);
4330-4104 Serviços de Pintura de Edifrcios em Geral (Reparação, Consewação e
Reforma);
4330-4/05 Apllcação de Revestimentos e de Resinas em lnteriores e Exteriores;
4330-4199 outras Obrâs de Acabamênto da construção;
4391-6/00 Obras de Fundações;
4399-1/01 Admlnlstração de Obrds;
4399-UoZ Montâgem e Desmontagem de Andaimes e Outras Estruturas
Temporárias;
439i-1/05 Perfuração e construção de Poços de Água;
6810-2/01 comprà ê vendã de tmóveis Próprios;
6810-2/02 Aluguel de Imóveis Próprios;
6821-8/01 corretagem na Compra e Venda e Avaliação de Imóveis;
6821-AtO2 Corretagem no Aluguel de Imóveis;
7 7Lt-7 íOO Serviços de Arquitetura ;
7lLZ-OI0O Sêrviços de EnEênharia;
8121-4/00 Llmpeza em Prédios e em Domicílios.
0810-0104 Extração de calcário e dolomita e beneficiâmento assoclado

cúusulÁ QUINTA - DÂs EILTÂIS
E facultada a sociedade â qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administrôção, abrir,
manter ou êncerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-
lhes câpital autônomo, se necessário; observada â legislação vigente sobre a matérla'
cúUsULA SEXTA - DO Tl{IcIo DE ATTVIDADE!;
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A sociedade iniciou suBs atividades em 05/10/2001, e o prazo de duração será por tempo
indeterminado,
CLAUSULA SETIMA - DA ADIIINTSTRAçÂO
A Administração da sociedade sení exercida pela sócia TICIÂRA CRISTIÍ{A ALVES
CAVALCÂÍI|ÍE a qual podem representar a sociedade, em juízo ou fora dele, assinar
contratos. receber cheques, represêntãr à empresa em licitações, em fim assinar todos e
quaisquer documentos dê interesse da sociêdade, flcãndo autorizado o uso do nome
empresarial somente para os negócios de interesse sociô|, podendo inclusive SUB-
ESTABELECER, nomear procuradores, desdê que com prazo de mandato e poderes
específicos. (Artigo 997, VI; 1.013, 1.015, r.064, CC|ZOOZ).

CLÂUSUIÁ OTTÀVA - DE§ITIIPEDTMENTO
A Admlnistrâdora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer, a

Administrâção da Sociedôde. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por
se encontrarem sôb os eFeltos dêla. a pena gue vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime fôllmentaÍ, de prevarlcação, peita ou suborno, concussão,
pêculato, ou contra a economia popular, contra finãnceiro nacional, contra normas de defesa
da concorrêncla, contra as relações de consumo, fé pública, ou a proprie<lade. (art" 1.011,

§1", CC/2002).
CLAUSULA NONA - LUCROS E PRE'UÍZOS
Ao térmlno de cada exercício social, em 31 de dezemllro o administrador prestará contas
justificadas de sua administrâção, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonlal e do balanço de resultados econômica, cabendo aos sócios, à proporção de suas
quotas os lucros ou pêrdas apurados. (ART. 1.066, CC/2O12).
CLAUSULA DECII,IA - RESPONSABILIDADE
A responsabilidâde dê cada sócio e restrlta ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariarnente pela integrôlizaçãô do Capital Social. (ART. 1.052, CC/2012).
CL/AUSULÂ DECIFIA PRIIIEIRÂ- PROLABOTE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore",
observadas as disposições regulamêntares pertinentes.
CLAUSULA DECIIIA SEGUNDA - FALECIIIEI{ÍO
Falecendo o interditadô qualquer sócio. a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros sucessorês e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do
sóclo remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
pstrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço levantado,
Parágrafo Únlco - o mesmo procedimento será údotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação o seu sócio. (ART. 1.028 e ART. 1.031, CC/zOLz),
cLÂusuLÀ DEctttÂ TERGETRA - Dos cAsos ourssos
As omissões que possam ser suscitadas sobre o presente Contrato, serão supridas ou
resolvidas com base no Dec. no 10.406, de janeiro de 2002, e outras dtsposíções legais que
lhe forem apliciiveis,
cúusuLA DEcrMÂ euÂRÍA- DA cEssao DE euorAs

p
eBRIITICO O EEOIStfi,O AX LL/OÍ/2OL9 12:16 aoB !o 20190118?92.
FRC,TOCOLO: 19011S792 DE 25/03/20\9- CóDICO DE irERrFI.\Íq,O:
1r9016602,11- I(IEE: 2220022805,1.
Tlcmc conatllrroRÀ r.ÍDÀ

aÀrxt xDo §ltlÀro DE orrrvll§À xox-TBrÊo ,rÍimoR
sBcarlánro-cBsÃr,

r!t!6trn, 11/04/:011
ffi.t trutaltELt.l. . Dt . qd-b. w
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MODALiDADE
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OITAVO ADITIVO
TECNIC ENGENHARIA LTDA

OOOl-O7 e NIRE: 22.2.OO2CNPJ: O4.717.160
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PM .TOLHAN'

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transfe ridas a terceiros sem o
consentimento do. outro Sócio, a quem fica assegurâdo, em igualdade de condlções e
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formôlizando,
se realizada a cêssão delas. a alteração contratual pertinênte. (art. 1.056, art. 1.057,
ccl2oozl.
cLÁusuLA DECtitÂ QUIITÂ - DO FORO
Fica eleito o foro de Teresina - PI pâra exercicio e comprimento dos dlreltos e obrigações
resultantes deste contrato.

E por estarem de perfelto ôcoÍdo, mandaram redigir o presente instrumento em
01(Uma) vla de forma asslnadas, para que após o competente mite da ]UNTA COMERCIAL
DO ESTADO DO PIAUi produza seus jurídlcos e legais efeitos.

Têrcsinâ (PI), OB de tl.lrço dê 2019,

0"wl*ú
Ticiara Cristina Alves Cavalcante

Sócia Administradora
iça aria da Silva Lima

ra

lúlio rcelino da Costa Netto

3.

etiianteSóclo
.b

Rn

éç
À

JUCEPI

À wÀ11il.ilc ilê!Ê. ilôcEsfj, uG lt+*Êgo, !i,cà .ujÉilo À .<E !aÀç!o at.
tEtõrDldo .êu lráp.êtlvs cóAigd d.

t:. §. r|rl

ctrlItICO o àldIgTiO A!. rr/oa12019 12:t6 goB lf. 2Or90U8?92.
Pno?ocoró: r9011a792 Da 2s/01/2019- .óDréo DE VrErrtcÀçÁo,
1l.90r.6502{r. - rtrl: 2220022C05a.
ucrlc coitsttÍrloltÀ LtDÀ

irÀttt xDo ttui8lo DE ôÍJvltrÀ roErlato JúÍtot
saci.gr;rIo-daRÀÍ,

Itrtallo, tLl0{/2019
rw . p1.ulalql t.l - pt . gd. br

a
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I

ôOITAVO ADITIVO
TECNIC ENGENHARIA LTDA

OOO1-O7 e NIRE: 22.2.AO2CNPJ: O4.717.16O

PROCESSO

DÂLIDADE
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PROCESSO ;'
[400ÂLl0ADE
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PROCESSO

MODALIDADE

VI§TO:

2

. 575 ffiÀ" 06/07109

.
H€UZII{Aq ASSUN§Ào DA sI

EB.§§IS) SomrcuEs LrrrrÀ
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PROCESSO

MODALIDADE
utNErÉRlo DA FAZENDA
SecÍetâria da Receita Federal do Brasil
PtocuÍadoria-Gêral da Fazenda Nacional

VISÍO:

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERA}S E À D|VIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: TECNIC CONSTRUTORA LTOA
CNPJ: 04.717.í6010001{7

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo ãcima identificâdo que vierem a ser apuradas, é ceítificedo que
nào constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretariâ
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriç6es em DÍvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-ceral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo é válida para o estabelecimento matriz e suas lÍliais e, no caso de ente Íederativo, para
todos os órgáos e fundos públicos da administração dareta a ele vinculados. RefeÍe-se à situaÇáo do
sujeito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇóes sociais previstas
nas alÍneas'a' a 'd'do parágraÍo únioo do ad. 11 da lei n' 8.212, de 24 de julho de 199í.

A eceitaçáo desta ceÍtidão está condicionada à verilicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereÇos <http://rfb. govb» ou <http:/ 

^iuMr.pgfn.govbr>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1gn014
Emitida às 10:06:19 do dia 1218É.12019 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 09/1012019.
código de controle da ceÍtidão: C814.07E0.54F0..140D
Qualquer raÊura ou emenda invaliderá €Éte documento.
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18/04,2019 Cettidão de Situaçáo Fiscâl e Tributária

GOVERNO DO ESTAIrc DO PIAú

SECRETÁRL{ DÁ FAZENDA

PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TISCAL f, TRIBUTÁRIA
n" 190418047t71600m10701

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM l&{14/2019, às 09:31:06

vÁLrDA ATÉ r7io6l20r9

I§TE I]OCUilIENTO N.{O ?ERÀ \-ÀLIüADE ÂNI'ES I}n SUA :\UTEN]'[CÀC-,IO 1]lA
í§TERI\ET, NO SITE http:iixebas.sefaz.pi.goubri certidaoSituacaoljsp/validnrCcrtid*o js p

Chrve para Âut rticaçío: RB5F-l'F)89-6?55-E»6R-9ÀFA-7DI'I+C688-F!165

RAzÀo socl{L
TECMC CONSTRT]TORÂ LTDA

UA RUI BARBOSA (ZONA SUL) 68 SALA O3I5 EDF OTÂVIO
OU I}ISTRI'IO

IRANDA CENTRO

Mr\rcÍPlo
TERESINA

l.r"
l«oorom

FONf,{S) N.(S)

l"*
(N")

CXF/CNPJ (N1

04 717.160/0001-07
INscRrÇÃo EsrarxjÂ],

19.53036Ç7

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo enconüa-se
EM SITUAÇÃO FISCAL REGTILAR.

wêbaE.EêÍaz.pi.gov.br/cêÍtidâosituâcao,/EervleUcodrchdor?acao=g&ntlrt|cêrlideo=1 gO41 80471 71 6ÍX]OO1 0701 StipoDocurnento=CN PJ 1t1
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04,f06/2019 C.eÍtidão Negaliva de Débhos Estaduais

GO}'ERNO DO ESTÂDO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDÂ

PROCL'RAI)('RI A TRIBÚ'TÁRIA

SEÇÃO DE INSCRIÇÃo E CoBRANÇ^ DA Di!'IDA ATIVÂ
VI

CERTIDÃO QUANTOA DÍVIDÀ ATIVA DO f,STADO
n" 1905M717I60000t07

@mitide em atenção ao que dlspõe a Instrução Normativa PGE/?I n" 01/2005)

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dividas que venhem
a scr apuradas, certifico para os devidos fils, e requerimento do{a) interessado(a} quc, revendo
os registros da Seção de Dívida Àtiva da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada
existir em nomê do(â) nequerente acima identificado(a) até a presente deta e horário, e, para
conster, foi emitida a prcsente certidâo.

-Cheíe d& Se{ão de I}ivid, Ativr-
Procuredorir Gerrl do Estrdo

Prír€uradorl. Trllrrlárl.

EMITIDA VIÂ !}íTERNET Ell{ 3l/05/2019, às l5:t0:07

VÁLIDA ATÉ 29loE/2019

ESTE DOCUITENT0 tiAO TER^ \':4LIl).\llE ÀI{TES DE SU.,\ AtjTENTÍU^ÇÀO Yt.,rr

INTERIiET, NO SITE http:/Àvebas.seíaz.pi.gov.br/certidaoNegativlt/jspivalidarCertidao.,isp

Chrve par. Autendcrçio: 5583-6E30-6274-D639-ÂJ)87-0EEl -7AI)A-585'l

f 
'*Fã-.i

{ ,l,i ;.x

rEF

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTAI}UAL

19.530.46G7

CNPJ/CPF

04.7t 7.160/000t -07

RAZÁO SOCIAL

TECNIC CONSTRUTORÂ LTDA

htlFs:/ xebas.s6íaz.d. gov br/c€rtidaoNegaüvrsêrvl,êrcontrolado.?acão=g&numC€rtidâo= 1905047 í 71600001 07
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PROCESSO

0:

CERTIDÀO CONJUNTA Nf,GATIVA E DÀ DIVTDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE I Oo2I22Ü tgao

CPF/CI\IPJ: 04.717.160/0U)147

Contribuinte: TECNIC ENGENHAPJA LTDA - EPP

Certificamos para os devidos Íins de direito que, ate a presenle data o contribúnte acima
identificado está qúte em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na
legislação mwricipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Àtiva
quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, confornre estabelecem os arts.

456 e 457 da Lei Complementar n" 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tribuário do Muricipio de
Teresina).

''nissão: Teresina-Pl, às @:10:0611 do dia 17103/2019

\ralidade: 1510612019

Certrdão sem validade para Eansferência de imóvel em cartório.

Observações:
- A aceitação desta declaração está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na intemel no endeÍeço

http:,/ \ rl-lv.tqtqsilqJA!.get-E
- Qualquer rasura ou emenda invalidaÍá este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decrelo n" 11333/201I

ESTADO DO PIAUI
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MT]NIC

C

^&,C&i8o auteotioidade: DAB493ÀTBCAFFD5D

No Via: I
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