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acDtco E !:s
38.1í.4-00 -

:-\ :. :./!caaE 
=ac\Coleta de resíduos

9aDrGC a CES DAS ATV]DÂDES 
=CO4í.20-4-00 . Construçáo de edificios

42.1í -l -0í - Construção de rodoviâs e ferrovias
42.í3-3-00 - Obras de urbanizôçáo - Íuas, práças e calçadas
ii2.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição dê energia elétrica
42.22-?-01 - Conslrução de redês de abaslêcimênto de água, coleta de esgoto e construçôês corÍelalas, êxceto obras de

43-i3J.-i0 - Crras dê terraplenagem
43.9Sr:-05 - Perfuraçãa e construção de poços de água
49.24.8-3! . Transpoíe êscolar
49.30-2{2 - Transporte rcdoüário de carga, êxceto paodutos perigosos e rhudançâs, intêÍmuíicipal, interestadual e
intel?racionãi
?1.i2-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-?-0'l . Seíviçcs de carlograÍia, topogrefia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de dêsênho lécnico rêlacionados à arquitetura e enqênharia
74.90-1-63 - Serviços de agronomla e de consultoria às atividãdes agdcolas e pecuárias
77.1Í-0-00 - Locação de automóveis sêm condutor
77.'r9.5.99 - Locação de outros mêios de tlanspoáe nãô especificados antldormêntê, sêm condutor
?7.32-2-01 - Àluguel de máquinas e equipamêntos párá construção sem operador, êxcêto andâimes
E2.99-7-99 - Outras atlvidades de servlços prestâdos principalmente às emprcsas não especmcadas arteriormente
85.99.ô-S9 - Oulras atividades de ensino rão ciÍicadas anteriorm€ntê

ac]Gc : t:scRl CA \Ài!REZA
23c-5 - Ernpresa lhdividual de Responsabilidâde Limitada (de Naturezâ Empresári
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iPII .FOLiIAN' 9
PROCESSO § LIq .9 oo(

TRANSFoRISAçÃo DA soctEDADE D. J. c. ALMETDA AiM
EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LÍ

Daniel José Coelho Almsida, brasileiro, empresário, casado em regime de

comunhâo parcial de bens, natural de Sáo Luis - MA, nascido no dia

2010611975, portador da Carteira de ldentidade no 17876193-1, SEJSP - MA,

êmitida em 18.09.2012, e do CPF no 617.347.133-72, residente e domiciliado à

Rua Cônego Nestor, nc 257.A, Centro, Município de São Bemardo - MA, CEP.

65550-000. Único sócio da empresa D. J. C. ALMEIDÀ E CIA LTDA.iíE, com

rnscrição no CNPJ. (MF) no 07.892.11S1000í-65, com sede na Rua Cônego

Nestor, nq 257. Centro, Municipio de Sáo Bernardo - MA, CEP. 65550-000,

com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do

Maranhâo, sob o NIRE 2'1200592561, em sessâo de 02io?2ú6, resolve, na

melhor forma de direito € consoante mm o artigo1.033 e 980-A da Lei no

10.406i02, e em conformidade com a Lei 12.44112011, alterar e transformar o

Conúato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CúUSULA PRIMEIRA - Do TIFO JURIDTCO

Fica Transformada esta sociêdade em EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob o nome empresarial de:.D J C

ALMEIDA EIRELI{áE, com sub+ogaçâo de todos os direitos e obrigaçÕes

Dêft;nentes.

h

@RIIFICo o FlEGIsÍRo E!í 3a/o!/20'!A 12:12 soB No 21500069009
pRotocor.o: 1aoo19?32 DE 19/O'!/2A!e. CóDÍGO DE VEarErCÀÇÃO:
11s00318310. NIRE: 21600069009.
D .J C ÀI!!EDÀ EIRE'I ME

JUeÊ1,,1À LiIle th.rô6a _Rod!i9!oÉ ríêndonça
SEGE TÀRIÀ-GERÂ!

sÁo I,ois, 30101/2018
ffi . drptô6afaêit.riâ. gow.b!

riI

À validadê riêste doê6ê.--ó, sê 1m!,res6o, :rca aujello à c@E)lowaçào dé 3ua autênticial.oe nôs !€aP.êtj,vos Portais
rnforndo 3.us rê6pêctivos êódiEos de we::ficaçãô
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PROCESSO (- q, c,q
CLAUSULA PRIMEIRÁ MODAUDÂOE

A presente EMPRESA IND|VIDUAL DE RESPONSAE|

ElRELl, giraÉ sob o norne empresarial de D J C ALMEIOA EIREU-IIE, com

sede na Rua Cônego Nestor, no 257, Centro, Munictpio Ce São Bemardo - MA,

CEP,65550-000, com inscrição no CNPJ sob n0 07.892.'119/000í€5, podendo,

a qualquer tempo, a critério de seu ütular, abÍir ou fechar filiais, em gualquer

parte do teritóric nacional.

gLÁ[J§t.ÍLA §EGUNDÂ

O obieto social da empresa é 38,11-4-00 Coleta de resíduos não-pprig9999

(Lixo e Calçadas); 41.204-00 Construção de edifícios; 42.11-141 qonstrução'

de rodovias e ferrovias; 42.13€-00 Obras de urbanização - ruas, pÍagas..e

calçadas; 42.21-943 Manutengão de redes de distribuição de energia elétrica;

42.22-7-01 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

e,onstruç€es conelatas, êxeeto obras de irrigação; 43.1M0 Obras de

teírapienâgem; 43.SS-1-05 PeríuraÉo e constução de poços de água;49.24-

&00 Transporte escolar; 49.30-242 Transporte rodoviário de oaÍga, exceto

produtos perigosos e mudanças, intermunicipai, interestadual e lnternacional;

7i.12-CLO0 SeFdiços de engenharia (construção de obras); 71.19-7-01 Servips -

de caÍografia, topografia e greodésia; 71.19:7-A3 Serviços de desenho têcnico

ieiacicnados à arquitetura e engenharia; 74,90-1-03 Seliços de agronomh.e

dà ccnsuitcria às aüvidades agrícolas e pecuárias; 77.11-0-00 Locâgão de

autornóveis sem crndutor;

Ç6Ll

['

i2:12 9oB NÕ 16000690 09
cóDrco DE 1CÀÇÀO

,*CERTIEÍCO O REGISTRO EM 3O/a1/2018
pRoTocoLo: 1ao019?32 DE t9/Al/24--a
11s00318310. NliE: 2_:600069009'
D J C ÀI,I.GIDÀ EIRE,.I !4

ailiàn There6â Rodrigues Mendonça
sE@ETáRrÀ-GEBÀÍ-

sÀo uris, 30l01/2018
lÚ. ôtlE)têsefâc!1 ,EÉ. qov.b:

U

-a va::dãdê d..tê <1oê,*!!o, 3ê ldpE€.éô, flêa Éujêito à cúpffiçáô de sue autênticidade nÔs le.Pêctivos pêrtàis

r"i"*ia" 3eE :ê3tEctiwos có4igos dê vê=_:icação

PARÁGRÂFO ÚXicO - A ernpresa utilízará o nome de fantasia ?GROAL

CCN§TF.UCOES E CCNSULTORIA TECNICA',

I
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oLAUST.ILA sEGUltDA - DA coNsoLtDAçÃo Do (
J VISIO;

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constit,rtivo da Transformaçâo

ia referida ElRELl, com o teor a seguir:

ATO CON§TITUTIVO DA EMPRESA DE INDIVIDUAL DE

RESPONSBILIDADE - EIRELí.

DJCALMEIDAEIRELI.ME

cNPJ.07.892.í í91000Í45

Daniel Joeé Coelho Almeida, brasileiro, empresário, casado em regime de

comunháo parcial de bens, natural de São LuÍs - MA, nascido no día

20t611975, portador da Carteira de ldentidacte no 1787619&1, SEJSP - MA!

emitida em 19.09.2012, e do CPF no 617.347.133-72, residente e domiciBado à

Rua Cônego Nestor, no 257-4, Centro, Município de São Bernardo - M,t CEP.

35,55C,000. Na ccndição de tituiar da Empresa lndividuai de Responsabilidade

l-lm-rtada - ElRELl, D J G ALMEIDA EIRELI-ME, com inscriçâo no CNPJ. (MF)

nc 07,E92.'119/000165, com sede na Rua Cônego NestoÍ, no 257, Cenfo,

Município de São Bemardo - MA, CEP. 65550-000, com Ato Constitutivo -

ievidarnente regiskada na Junta Comercial do Estada dc MaÍanhâo,. sob o

NIRE 212005S2561, em sessáo de 4?Í0U2006, conlorme as cláusulas a

seguir:

/.

2aLe -:2 t-!2 sOB No 216000690
2Ô1Ê, CCDiGO DE 1IERIE

GRITF]CO O PSGrSÍRO Éü 3oloil
PRCaOCOLO: 1S0019732 DE 19./ 01/
11âô0314310. NfRE: 216000 5900 9
D .] C ÀII'EIDÀ EIRELI !€

tilian Tn.!€sâ Rodriguês Menéêaça
sE(aEIÁRrÀ-GERÀ,

sÁo I,üis, 3ol01/'2018
w.,.lq>râsafacii,E. 9êv.b:

0

À waj.idrdê <iêst6 doêrrcnro, se !q)!esso, :i.a .qjei'-ô à couq)rovaçáo dê sE a::ênti3idade noa Ecalrc'-ivoa PoEiaia
hto:rÉrCo sêas !êBpêê::-rcs códigos de ve-'if:.aÇãô

EIREi.I

C

\
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77.19-5-99 Locação de outros meios de ttânsporte OS

anteriormente (ônibus, motocicletas, trailers, camin rê ueE,

semirieboques e similares), sem condutor; 77.32-2-01 Aluguel de máquinas e

equipamentos para construÉo sem operador, excêto andairnes; 82.99-7-99

Cuti'as aiividades cie serviços prestados principalmente às empresas não

aspeciÍicadas anteriormente (serviços de avaliadores, exceto de seguros de

:nóvelsi; 85.99+99 Outras atividades de eminc não especificadas

aiteíiormente (unidades centrais, regionais de órgãos 'Joltados ao bem eslar

sociai que tem a educaçâo ccrno atividade prioritária).

CLAUSULA TERCEIRA

CLAUSULA QUARTA

O capital social é de R$ 1.500.000,00 (Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais), á

picveniente do acervo da sociedade limitada ora trensformada, o qual está

tctai.íente i:rtegralizado em moeda coÍÍente nacional do 
=als,

CLAUSUI.A QUINTA

O término de cada exercício social será €ncenâdo em 31 de dezembro do ano

civil, com e apresentâÉo do baianço patrimonial e resultado econômico do ano '

fiscal.

+

O prazo dê duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da

pessoa Jur[dica diante do impedimento por força maior ou impedimento

temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada pqra

\

.ERTIEICo O REGISTRo Ení 30/OL/2A''B:2:12 SOB No 21600069009

Hãiààôió, 
- riõórg:s 2 DE 7s/aL/2a'a cóDrco DE 

'ERrFlcÀçÀo ' -
i'riáõãiã:i.. 

-*t39' 21.6ooc6eooe 
-2/D J C ÂIMEIDÀ EIRELT ME

JUCÊI'{À Lirra rhê!.sa Rô'r!1eues Yêiconça .\'SECREAÀR:À-GERÀI I t
sÀo LUis, 3olo1l20:8 v

M erE)!.safâêl: s ' gov'5:

À váridêdê deetê doc-*nro. "" H!iãkj,!3,i"1:*:"i,;§":ãi;:: 3: ;::.::=*:"':iÀce 
no. !ê!!Éêtawo6 poriã:s



; PÀI 'F0LrlA No

CLAU§ULA SE}TTA

A empresa será administrada pelo titular Daniel José Coelho

caberá ientre outras atíbuiÉes, a representação ati'ia e iciãt é---
extmjudirial desta ElRELl, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital

:ntegralizado.

CLAUSULA SÉflMA

Declara o titular da ÊlRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo

náo participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa rnodalidade.

CLAUSULA OITAVÂ

O titular declara sob as p€nas da lei, que não está impedido, por lei especial, e

nem condênado ou que se encontra sob os ebitos de condenaçáo, que o proíba

cje exercer a administraÉo dêsta ElRELl, bem como não está impedido, ou em

virtude de mndenaSo cdminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena

que yede, ainda que iemporariamentêr o acesso a cargos públicos ou crime

falimentar, de orevaricaçáo, peita ou subomo, concussãq, peculâto, ou contra a

econômia popular, contrâ o sistema financeíro nacional, contra normas de deíesa

cie conconência, @ntra as relaÉes de consumo, té púoiica ou a propriedade.

iÂrt 1.01 í, § ío, CC12002).

CúUSULA NoNA

Fica êleito o foro da Cidade de São Bemardo - Í\,!q, para resolver quaisquêÍ

litígios oriundos dc presente Ato

1 a

\§'"i
iro de 2018

José AI ida

!il,ra, TheEêsà _Rod!a9uê6 McndôiÇã
SE CRETÀ§l-À-GERÀL

sÀô LuÍs, 3ol01/20r8
E. qqrrô.afãêiI.E. gow. br

?N" 21aro0069009
wearíreç.lo ,

CERTIE]CC O BIGISIRO EM 3O/CL/2AL9 L2ti-2 SOB
PRoTocoLo: 1Boo19?32 DE 19/01/2013. aóD1!o rE
-.1a0o31ê3i0. NiRE: 216000690Ô!.
D J C À],!IEIDÀ EiREAI ME

JUçEPTA
n
U.

À wâti.râde dest€ doc6..Êo, sê iE)!êsso, tica .ul€ito à coE+)rôwaÇão <iê sua auterti.i.ia.iê nos !ê6p.ctiwôs po.ta:s
IDfêl@Ddo s.q i.3Fêêtivôs =óA:gos dê ,êlifiêaçãó

PRCTCESSO

a quem
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TRANSFCRmÀçÃO DÂ SOCiEDÂDE D. J. C. ALffiEIDA ALnn E

EH EMPRESÁ TNDtvtDUAL DE RESpoNSABtLTDADE ;ra-iÍãE7t . EIRELI- 
* -

Danial iosé Coelho Almeida, brasileho, empresário, casado em reginre de

comunhãc parcial de bens, naturai de São Luís - MA, nascido no dh

2üi06Í19?5, Ssitadc: ia 3arteira de ldentidade no 178?6193-1, SEJSP - MA,

eÍ:itina em 19.09.2A12, e cio CPF no 617.347.133-72, residente e domicíiado à

Rua Cênego Nestor, no 257.,4-, Centro, MunicÍpio dê Sá3 Bemardo - l\íA, CEP.

65550-t00. Únlco sécio de errpresa D. J. C. ALMEIDÂ E CIA LTDA-ME, com

inscrição no CNPJ. {MF) rc 07.892.1'19i0001-65, corr sede na Rua Cônego

Nestor, ne 257, Centro, Municipic de Sáo Bernardo - li4A, CEP. 65550-000,

com Conirato Sociai devioamente registrado nâ iunta Comercial do Estado do

Maranhão, sob o NIRE 212005S2561, em sessão de A210212OO6, rsolve, na

melhor iorma de direito e consoante com o artigo1.C33 e 980-A da Lei no

10.406102, e em conformidade com a Lei 12.441/2A1 't, alterar e transformar o

Contratc Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁ}SULA PRTMEIRÂ - DO NPO JURIDICO

Flca Transfornacia esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL OE

RESPOI..ISABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob o nome empresarial de: D J C

.ALMEIDA EIRELI.n,IE, com sub-rogação de todos os direitos e obrigaçõeo

oertinentes.

I

I_{.

GRTIÊICo o REGISTRo EM 3a/c!/20!A i2:12 soB No 21600069009
paoicccr,o, 1aoo19?32 DE '-9/ar/2ar3 cóD:Go DE vERJÉÍcÀçÃo,
1180r313310. N:RE: 21600C69C09.
D J C ÀI.MEID}. EIREI.I ME

ii::ân Th6.€3a ÂDdri,ques Yêndo.ga
sÉt?E ?tÁRTÀ-eRÀt

sÁo !,uis. 30/c1l2c1ê
t{w. enp!.aefaci; -É.gov - 5:

,l
Àa-a:!dadêaiê6tealocr,Énto,sêarP.ês6o,:lca3újêi!oà€ÔErPlo!-açácaêstããü:êitica'itct

irfôm:rdc aêls rêsPêci:wo§ tói15'! 
'e 

wc:a'1eção
.êsbêê.ivôs õôr:ãis

,( ( )'J- I

IIIODALIOADE..
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CLAUSULA PRITTIEIRÁ

Â cresente EfvlPRE§Á. INDIVIDLjAL DE RESPONSABI!_|D
:,REl-., giiará sob c rsre ernpresarial de D J C ALMEIDÂ ElRELl.l[E, com

séde na Rua Cônego Nestor, ns 257, Centro, Município de São Bemardo - Ír,lA,

CEP. e555C-000, com inscrigão no CNPJ sob no 07.892.119i000i65, podendo,

: quai--uer tempo, a critéÍc de seu ütular, abrir ou fechar Íiliais, em qualquer

paÍe dc tenitório nacionai,

FÂRÂGRAFO Úl'ilco - .A empresa utitizará o nome te fantasia 'AGROAL

CON§TRUCOES E COi\SULTORIA TECNICA'.

CLAUSULA SEGUNDA

O obieto social da empresa é 38.11-4-00 Coleta cie resíduos não-pprigoggp

(Lixo e Calçadas); 41.20-4-00 ConsÍução de edifícios; 42.11-141 qonstruçâo'

de rodovias e ferrovias; 42.13-840 Obras de urbanização - ruas, prcrgâs. e

calçadas; 42.21-943 Manutençáo de redes de distribuiçáo de energia elétrica;

42.22-7-91 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e

construçôes correlatas, exceto obras de irrÍgaÉo; 43.1M,,00 Obras de.

ieÍraplenagem; 43.S9-1-05 PeríuraÉo e constÍuÉo Ce poços de água;-49.24-

3-:C T:ansporte escclar: 49.3C-2-02 Transporte rodoviáio de carga, exceto

Dndulcs perigosos ê mucançâs, intermunicipal, inteÍesiadual e lnternacional;

71.12-H0 Serviços <ie engenhana {constÍuçáo de obrasi;71.'19-7-01 Seliços

de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7-03 Serviçcs de dasenho técnicg

relacionados à arquitetura e engenharia; 74,90'1-03 Ser'ilços de agronomiag

dê consultoria às aüvidacies agrícolas e pecuárias; 77.11-0-00 Locação de

automóveis sem condutor;

--?::2 sC! Nc 216Co069009
aóD:Go DE r/E §FrcÀçÀo '

u'

\

*§ãiâ:3, ",*8i;ffi # 1Z"ii."i3t2.
118003iS310 §IRE: 215000€90Ô! '

D J C ÀI]MEIDÀ EBELI I'G

LiIaan Thê.êsa Rod.ig!ês i/êrCj'?z
sECx,€ TiÁRrÀ-GEaÀj'

sÁo llris, 3olc11201ê
trd. êrPrêsafacil G gov 'b:

P
^\'t. ,\ -/

À wafid.dê dêsrê .ro.*ên.ê, "" TlSiãi;.Í'!ã.!.=:;:":,;§"::iiE:: i: ;::.:l:il:;"'*de 
5ê3 'êrPêclivoa 

portaas

MODALI'ADE
I
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rTfr'-.rolitÂ No 1 I
PRttcES§o tot o 6-B-ç4
MOOÀLIÚADE

GOVERNO DO ESTADO DO MA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE OíVIOE ATIVA

1810312019 09:29:35No Certidão: 014575!19 ]ata da

inscriçãoEstadual: 124043798 CPF/CNPJ:0789211S000165

Razãc Sc3;a;: ; ..i C ALMEIDA EiRELI

Eniereço: RUA CONEGO NESTOR, 257 CEP:00000000

v:iefonê: (98)32598669 Município: SAO BERNARDO UF: MA

-1e:riÍlca i'ilcs que, aoós a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

fori'ila dc disposto do artigo í 56, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 Calei no 7.799, de 1911212002. bêm como prescreve o ai'tigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 {cento e vinte) dias: 1610712019.

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no êndêreço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
Ce DÍvida Ativa".

CERTIDÂO EMITIDA GRATUITAMENTE.

ü

Data Irnpressãoi 280512019 A7 3912
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;PM .FCLIAN' C

PROCESS0_I r,t Yrr S c-oLl

GOVERNO DO ESTADO DO MA
SEGRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE EÉBITO

1810312019 09:28:56,ata ca

ir':sc:'ição Estadual: 124043798 CPFICNPJ:07892119000165

i.azã. Social: D J C ALMEIDA EIREL!

E::s:eçc:. RUA CONEGO \ESTOR, 257 CEP'.00000000
'ê:ciis: (98)32598669 Municípío: SAO BERNARDO UF; MA

Cei'tificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212C02 e disposto no artigo 205 da lei

n'5.172, de 25 de outubro de 1966 (Códlgo Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados oor esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificedo. Ressalvado. todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e náo alcançadas pela decadência.

liai:cade da Certidão: 120 {cento e vinte} dias: 1610ll2O19.

A autenticicjadê destâ certidâo dêverá ser confirmada no êndereço:
:ttD:íportai.sefaz.ma.gov.bri. clicancjo no item "Certidões" e em seguida êm "Vâlidação de Certidão Negativa
.lébiio''.

\/ 
.ERTTDÃ' EMTTDA GRATUTTAMENTE.

--=\
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Data lmpÍessãoi zStoítz1lg 07 :37 :44
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;PM .FOLdANO

PROCESSO 1
}TOOALIDAOÊ

VISTO:

Page I of i

orq 5oa t4

CERflDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELANVOS AOS TRIBUTSS FEDERAIS C À OíVIOI
ATIVA DA UNIAO

Nome: D J C ALMEIDA EIRELI
CNPJ: 07.892.1 19/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadê do su.jeito passivo aciÍra identiÍicádo que vierern a ser apuradas, é cêrtiÍicado que
náo ccnstam pendências em seu nome. relativas a cÍéditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Fêderal do Brasil (RFB) e a inscriÉes em DÍvida Ativa de União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da FazenCa Nacional (PGFN).

Esta ceÍ1idãc á válida pai'a c estabeiecimento matriz e suas filiais ê, ric cêso de ente federativo. para
loCcs os órgãos e fundos oúblicos da administraÉo direta a êle vinculados. Reíere-se à situaÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍenge inclusive as contribuições sociais previstas
.as alÍnees 'a' a 'd' Co ca!-ágrafo único do art. 1 í da Lei no A.212. de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍlcação de sua autenticidade na Intemet, nos
endereÇos <http://rfb.gov.br> ou <http:i/vww.pgm.gov.bÊ.

CeÍticjão emiticja gÍatuitamente com base na Portaria Conjunta RFBiPGFN n" 1.75'1, de211012014

=:nitida 
às 06:39:'15 do d'a02lA5l2o19 <hora e data de Brasílra>.

;á rda até zgt|Olz)rc. a
Cádigo de cont!'ole da cedidão: 4509.60FA.A0F8.964D
Qualquêr rasura ou êrnênda invalidará este documento.

,l I
V

irttp:llservicos.receita-fazenda.gov.briSen'icoslcertidaor'CndConju::lalnterErniteCerti... 02i05 2A19

MINISTÉRIC DA FAZENDA
Secretaria cia Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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PT .FOLHAI{' o
PROüESSO cl q 5 CD tl
hIODALISADE

VISTO:

\1"
;.T:ê.CO DO MARANHÃO

fu:J;{;Ü;T!O DE SÃO BERNARDC
§!,!.§-!1Â:iie iE Â9fv{tNtsTRAÇÃc E Ft,!ÁqÇAS

: :_ 
"". 

:â.:25 399/C0:1-reJ

...\j-,...-. .., :..1..- : i'r. .-.,;

Piccesso :f ii.i.,ii4 ' t..'- - :
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i pÍli .ioLHÁ N"

. PROüE§SO 
") crq

PP.EFEITURA V{UNICIPAL DE SÃO BERNARDO
üNPJ: 06. 125.389/0001 -88

DECLARAÇÃO DE CAPACTDADE TÉCNTCA

Declaramos que a empresa D.J.C Almeida Eireíi - ME, inscrita no CNPJ
(MF) n" 07.892.11910001-65, estabelecida na rua Cônego Nestor, 257, centÍo,
São Bernardo - I\í4, preta os serviços de limpeza, conservaçáo e urbanizaçâo
de ruas, praças e predios pribiicos do rnunicipio ), Ce naneira satisfatória no
que diz respeito à execuÇác, prazos e qualidade ncs i'eieridos serviços, no
município de Sâo Bernardc - MA.

Não temos ainda. Nada Consta, em nossos argi.rivos que o desabone
:crne:'cia: ou tecnicamerie.

Sáo Bernardo-MA. 29 de maio :e 2019.

Manoel de Jesus Silva de Sousa
SecretZirio de Administraçâo e Finanças de Sáo Bernardo-MA
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Slstei:ra :,lac:...ã. xê ieEisrro ce Empresas Mercat-.tis
JUNTA CCiúEP3.AI Jg ESTADO DO MARANHÃO

CSRTIDÃO ESPECíFICA

I FM .FOLdAN'

H{ft?§so

VISTO:

223 20180445326

223 20194049146

30/01/2018 BALANCO

11t02t2019 BALANCO
í

sÃo LUÍs - MA, 02 de abrit de 2019

71'--/z )--e r -';t' '-'" -

LíLIAN THERESA RoDRIGUES MENDoNÇA
SECRETÁRIO GERAL

f

'2L/l
I

Documento assinado dilitalmenie por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARÂNHÃO em Ozo4l2c19, às 14:52.

ê, autênticidadê d6ste documênio pôderá ssí consuÍtada êm httpJ/www.jucema.ma.gov.b./consuita-ceÍtidao atÍavés do prctocolo n': 190180447
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Sistema ;tacjcna- cje 
=eE;stro 

de Empresas Mercan,ris - bDhEMtQLHÂ N. Lloztcr,zotsit

n

iUl,i:Ã C.3tu:EF3:Á.- ;C ESTADO DO MAHANHÃC

CERTiDÃC ESPECíFICÂ

CertiÍicamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir e
Comercial;

ncrne empresarial: D..l C ALMEIDA EIRELI - ME

NIRE: 21 6 0006900 I CNPJ:07.892.1 19/0001-65

endereço: RUA CÔNEGO NESTOR

complemenlo:

bairro: CENTRO

município: SÃO BERNARDO

situação: REGISTRO ATIVO

PRT}GES§O

IüOD
grna:

i':cd sta J

número:257

CEP: 65550-000

UF: MA

Arquivamentos Posteriores:

ato número data descrição

090 21200592561 02102/2006 CONTBATO

315 20050420143 C2IOZ2OO6 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

021 20060395249 2911?/2006 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARTAL)

021 20090515684 01i 10,/2009 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

c21 20'100636675 21,t1A12010 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME ETVpRESAR|AL)

021 20120324008 ',U0612012 ALTEHACAO DE DAOOS (EXCETO NOME EMPRESARTAL)

021 20130143944 18102/2013 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARTAL)

223 20130194U0 0710312013 BALANCO

021 20140080449 03/0U2014 ALTERACAO DE DADOS (ÉXCETO NOME EMPRESARTAL)

223 20140833021 15/12/2014 BALANCO

223 20150088485 030U2015 BALANCO

22320160407133 19/0412016 BALANCO

021 20160877253 28112]2016 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

22320170528642 2510412017 BALANCO

o?1 20171i13322 18t08t2017 ALTEHACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

021 20171274A75 ',1ti2!?A17 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

A22 20180019732 30/0'1/2018 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

SÃo -LjiS ' lúA. 02 de abíiloe 2o1g

l:, z 
-:t 

- l't- '' ' ;.

LiLIAN THERESA RoDRTGUÊs t\,tENDoNÇÁ

SÊCRÉTÁBIO GERAL

ü

7
Documento as§inado digitalmente por: JUNTA COMÉRCIAL DO ESTADO DO MARANHAC etn O2JC4|2119 às 14.52.

A autenticidade deste documento pode.á ser consultada em hitp:/h.À"Â/.juceme.ma.gov.brr'consuitê-ceftioac a?avê do protocolo no: 190'Í 80447

I



Sistema Nacionai de Regis:ro de EnDresas Mercantis - SINBEM
JUNTA COMEBC:Ai DO !S:aDa DO iI4ARANHÃO

Pt .FoLHAN. i

PROCESS0 gJrcir,q e oL.l
MODAUÚADE

VISTO:

CEBTIDÃO SIMPLIFICADA Páq'in?: -oõt-r
aerti'Íicamos que as inÍormações abaixo conslam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
DJCALMEIDAEIRELI-ME
;{atuTeza JUTídica: EMPBESA INDIVIDUAL DE RESPoNSAaILIDADE LTDA

:.iúÍerg Ce icieriiÍicaçao do Begistro ce CNPJ Data de Arquivamento do Oala de lnicio
:inpresas. NIBE (Sedê) Atc ConstitrJtivo de Atividade
2i 5 0006900"9 07.992.119/0001-65 O2i0z2ú6 OAOZI2OO6

Ende.e^ço Completo (Logradouro, Ne e Cornplemenlo, Bairro, Cidade, UF, CEP,
RUA CONEGO NESTOR, 257. CENTRO, SAO BERNABDO, MA 6s.550-000

Objeto
38.114/00 Coleta de resíduos não perigosos (Lixo e Caçadas); 41.20.4/00 Construções de editícios; 42.11-1/01
Consfuções de rodovias e rerrovias; 42.13€/00 Obras e Urbanização ruas, praças ê celçadas; 42.21-9103 ManutenÉo de
redes de distribuiçâo de ênergia êlétrica; 42.22-7101 Construção de redes de abastgciríento de água, coleta de esgoto e
con§ruçóes correlatas, exceto obras de irrigaçâo; 43.13-4/00 Obras de terraplenagem; 43.99-1/05 Perluraçao e
co strução de poços de água; 49.2+8/00 Íranspofie escolar; 49.3G2,'02 TraEspoie rodoviário de carga, exceto produlos
perigosos e mudanças, inteÍmunicipal, interestadual e internacional; 71.'12-01C0 Serviços de engenharia (construçáo de
obras); 7119-7/01 Serviços de cartograÍia, topograÍia e geodesia; 71.19-7i03 Serviços de desenho técnico relacionado à
arquitetura e engenharia; 74.90-1/03 Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agricolas e pecuárias; 7I.1 1-

o/ql Locâção de automóveis sem condutor; 7/.19.5/99 LqcaÉg de oulros meics de transporte não especiftcados
anteriormenle (ônibus, motocicletag, trailers, caminhõe§, reboques, semirrcboques e similaies), sem condulot;7?.32-
2/01 Aluguel de máquinas e êquipamentos para construção sem opeÍador, exceto andaimes; 82,9!r-7i99 Outras atividades
de serviços piestados principaimente às empresas não especiÍicadas anteriornente (sêrviços de avaliadorês, excêto dê
segurcs de imóveis); 85.996/99 Outras atividades de ensino não êspecilicadas anterio.mente (unidades eenlrais,
regionâis de crgâos voltadcs ao bem estat social que tem a educaçâo comg atividade prigritária).

Capital:RS 1.500.000,00

{UM MILHAO E OUINHENTOS MIL BEA'S)
Prazo de Duração

lndeterminado
Caoita,tnleg.alizado:R$ 1.500.000,0C
(UId MiLíAO E OUINHENTOS MIL BEÀS)

l!:icroêmpresâ

Microêmpresâ ou
Empresa de Pequeno Pone

(Lei ne 123/2006)

Ài,11inis!'edor

Sim

ÍêrÍíino do
Mandato

xxxxxxxxxx

último Arquivamento

Data:11/02i2019

Ato: BAI-ANçO

Evento (s): BALANCO

Siiuaçao
REGISTRO ANVO

19,0130a: l

Númeror 20190049146

sÃo LUÍs ' i.íA. 03 de abril de 2019

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ConÍeri e assino

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIO GERAL

Documento assinado digitalÍnente por: JUNTA COI\TERCIAL DO ESTADC DO l\TARANHAO en: 03/C4i 211§. às 09:i3.

A autênticidadê deste documento poderá sêr consultada ern htt§:rw§v,,.jucema.ína-gov.brlconsuitê cea.idao âÚaves dc orolccolo n': l9o'18o8'l1

ü.

I

I

I

/J
I

T!tular
Nomê/CPF

DANIEL JOSE COÊLHO AL'TEIDA
617.tt7 .133-72

lnicio do
ÀEldele
02to2t2ú6

q
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VISTO:

e t4
I
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I

l

CER:ID.â3 NEGÀTIVA DE DEBITOS :RÀBALHISTÀS

CNPJ: C7 .992.t!9/ C0C1_-65

\cir,e: D i C A|.M|.IDA EIRETI
'y;_:-Í_ Z E -E:-:A:S )

:e1::càc :" : _13.191-t_, :^._9
ixpeciaÇão : 28 / Aa / 2Ai9 , às CT:34 :31-.:a-::ace: 2': / -_: / 2r-:9 ,,' _ ! -' , ce:.:o e oi
io <r:: ê-.-:6^: -à ^_.;vçu_t;v.

: eraã l

Serr:iica-se q._: e D ,, c ÀLMETDÀ EIRETT
(!íÀTRIZ E FrLIÀIS) , l j].sclt:c (a) no CNPJ scD c n"

07.892.119/0001-65, NÃO coNs?À do tsa:tcc Naclona.i de DevedÕres

certioão er.itiia cc:r, base nc ar.. 642-A cia Ccnsoridação das Leis do
Trabalho, acr:escenaadc pe.a Lej- no T2.a-43, ce 7 de julho de 2OII , e
na ResoiuÇãc Acnf ntstra--.va no ]41 C/2111 dc Tribunal Super:ior do
T.abainc, de 24 ce agcs:o de 2C11.
Cs iados côns.an:es desta Cer!idãc sãc de responsabil-idade dos
T.1bullaas dc Traba.l-ho e esttãc atualizados acé 2 (dois) dias
:----:êi-::e s à i,---a ie s..:a expedi çâ: .

\'. .-âe- - /-^--..]:^ --g- :-çJJ-L _ -1---r-é, c !e:-.uoo ê:eSta a ênp:eSa e::. IeiaçãC
1 :oi3s cs seus es--abê-êcrmenr-os, agências ou fillais.
Ã a aa:: a;ãa jesca ce:--- trãc ccndictona-se à veri ficaÇão de sua
a-:;e:::-c:deCe ,"-"- acr:a-! cc fribural S:cerior Cc Trabalho na

' ' - ' '^-./ ^,1 ^.->-. JD.r.-r ,

Cer:idãc er.it:ia grâ.ur.ar.eirie.

INI'OR}4AÇÃO IMPORTANTE

Do BancÕ r.i-ac.icna- cie Devecores Trabai:: s.as corstar. os daios
i^!ecessários à .ldenLif icaÇão cas pessoes iraturais e juricjlcas
inadimpientes perante a iustiÇa do Trabâlho quantc às obrigaÇÕes
estabeiecidas er,11 senrença ccndenatória transir-ada êm julgado ou em

acordcs j udiciais traoai-r;stas, i ncI us rve no concernênte aos
recolhinentos prevlcie:-aiários, a :-olcrários, a custas, a

emcf urr.lentos cu a recoihrrrentÕs determinadcs em f ei; ou decorrentes
ce execução de accrcos firriacics perante c Ministério PúbIico do
-:â:a-: c ou ac::ssâc :c jtr:-ci1:aÇã\' Pré l.a.

dias, contados da data
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