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G r consrRuçôes e srnvrços rrDA - ME
AV CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA, 541 - ABREU - CEP: 65.5

sÃo BERNARDo - MA

CNPJ:13.011.58810O0L-7O lnscrição Estadual:123.496
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 75/12120
Data do Balanço Patrimonial: 31/12/2017

726878o 2

MODALIDADÊ

§sTO:

Índice de Liquidez Corrente

índice de Liquidez Geral

Solvência

INDICES DE LIQurDEz __-

669.981,23 = 4,8494
138.1,57,25

669.981,23 = 4,8494
138.).57,25

937.343,89 = 6,7846
138.157,25
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AFRANIO COELHO AM R \4

CONTADOR

CPF:050.554.713-95
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Uornprovante de hscriçâo e de Situacão Cada§tral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, 3c irou!er quâlquer diveígê
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATI\ã DO ERASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

PM .FOLHAN"

PROCESSO 1) r;tQ n 9cç4
Ju a ))(,)

VIST0:_

NUr,!ERO OE INSCRTÇAO

13.0í 1-58810001.20
MATRIZ

GoMPROVANTE DE TNSCRTçÃO E DE
srTÚAçÀo cADASTRA!-

OATÂ OE ABERÍURA

15t12120 iO

toDrGoE oEscRtcÀo oA AÍrvroaDE EcoNôMIcA pRrNcrpa!

47,44.0.99 . ComéÍcio varejista do materiâis dê construção em geral

t«)EoEscRrÇ OASAÍMAA9ESEC rcAs sEctrÀr
47,42-3-00 - CoírÉrcio varciista dê ÍrBtêrial elétrico
47.44-0-03. Coméício varejislâ de rnaterials hidráulicos

1.20-4-00 - Construção de ediÍícios
3.30.4.04. Serviços dê pintura de ediÍícios em geral
3.2 í -5.00 . ln stalaçào ê manutenção êlétrica4

42.r3-8.00. Obras dê uÍbaíi2áção. tuas,.praças e calçadas
38.11-4.00 - Coleta de residuos náo-peÍigo60s
42.1'1.1.01 - Construçâo de rodovia6 e ÍeÍrovias .
42-12-0-00 - Construção de obras de arte especiáis.
42,22.7-01- ConstÍuçáo de redes de aba6têciÍÍrento dê água, coleta de esgoto ê construçóês coríelatâs, êxcelo obíâs
dê iÍÍigaçáo
43.99.1-05. Perfuração e construção de poços de água
43.13-4-00 - Obras de terra len m

É DESCR OANATÚREZÁ,]U

206.2. Sociedâdê E Íêsária Limitada

NÚMERo

541

(98) 8172-6060

CEP

65.s50.000
BAIERO'DISTRITO

ABREU
[lutrlcipto
SÂO BERNARDO MA

ENoEREÇo ELEIRôNrco
assEsTEcMA@HOTMAIL.COM

EI.JÍE FEDÉRÀTIVO ],EL(ÉFR)

MoÍlvo oE slruAçÀo cADr.sÍR l

st DAÍA oa sITUAÇÁo EsPÊc rat

ADrovado pela lnstrução Normativa RFB n" í.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 2810312017 às 17:04:04 (data e hora de Brasília). Página:1
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GOVERNO DO ESÍADO OO XIARANHÃO

SÊCRÉÍARIÁ DE ESTADO OA FÂZEXOA OO

CADASTRO DE COHTRIBUINÍE DO ICTIS
MO

PR

1511ÀSEAOE
sp

FICHA CADASTRAL

NO

l{úínero lnsc ção:

Agônciâ Regional:

UFRE:

Slturçáo Crdaltral

Regimê Especlal:

Remlaso:

Tipo de Regim€:

Rogimo de Pag.:

í2.349.69S0

AGÊNCIA DE CI-IAPADINHA

AGÊNCIA ESPECIAL DE SACABAL

AÍIVO

NÀO

NÃO

CPF/CNPJ:

l{IRE:

Ípo do Passoâ:

Sltueção Flscâl:

Úlüma Atu8liz!ção:

Oata lniclo:

Vdldade:

1 3.01 1 .588,/0001-20

21200726878

JURIDICA

REGULAR

't6104/2015

SIMPLES NACIONAL

Rlzàor ome: G I CONSTRUCOES É SERMCOS LÍDA

Tthrlo do Eliab€leclmorto: G I CONSTRUCOES E SERVICOS

Tlpo de Soclsdaúo: SOCIEDADE ÊMPRESARh LIMITADA cEP

C.t do Ert b.: MATRIZ OU UNICO

CapÍt l Social: 22OO0O D.t da Conrfltulção:

Éndütço: AVE CEL ÉPAIIINONDAS PIO CORREIA UMA

Complenronlo:

NúÍíeÍoi 541 trunlclpio SAO BERNARDO

BalÍro: ABREU

R6toí6nci.: PARK RECREIO

Td.ton : 9&81726060 FA* 9&3477'11ô{

tF: MA

lnicloAtlv.: 15t'1212110

E{úeil: ASSESTECMA@HOTMAIL.COM

ÁÍea Utilkada(m2): null

655m000

06,t12J2010

CIAE Fbcali 4120400 - CONSTR

Atlvidades Secundárlas:

4399105

4330404

4321500

1213800

381í400

4313400

4211101

4212000

OE EOI ros

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DÉ ÀGUA

SERVIçOS DÉ PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL

INSTALÁÇÀO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

OBRÁS DE URBANIZAÇÀO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

COLETA DE RESiDUOS NÃGPERIGOSOS

OBRAS DE TERRAPLENAGÊM

CONSTRUÇÁO DE ROOOVIAS E FÉRROVIAS

CONSÍRUçÃO DE OBRA$DE-ARÍE ESPECIAIS

A( 0

C
CONSÍRUÇÀO OE REOES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLEÍA DE ESGOTO E CdNSTRUÇÔES CORREI.ÂTAS
EXCEÍO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Denominaçáo do Estabolecimênto

Localização do Estabelecimênto

Oualificação do Contribulnle

4222701
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CO1ISTI'IUIçÃO DT.:OEI.EE,I}I LIIUTADÂ§qB XOIúE
EMPRESARTAL pE GjgCtJS?RUçO-FI Éi§_E&\ rç

.FOLHA NO

PROCESSO
C
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MODÀLIDADÊ

Pelo presente instrumento particular o Sr. GILVAN D,
solteiro, empresário, natural de São Bernardo - MA, nascido no dia 22/06/1977, residente e
domiciliado, na Rua Vereador Manoel J Silva s/n, centro da cidade de São Bernardo - MA, CF.P:

65.550-000 portador da cédula de identidade np 54300596-8 SESP/MA, CPF NQ 773.697.503-
53 e o Sr. IZEQUIEL DAMASCENA SILVÂ, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São

Bernardo - MA, nascido no dia 10/01/1989, residente e domiciliado, na Rodovia MA 034 s/n,
cento da cidade de São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000 portatlor da cédula de identidade nq

033140682007-0 SESP/MA, CPF ns 047.545.783-84, resolven, de comum acordo constituir
uma Sociedade LTDA, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CI.AUSULA PRIMEIRA
A sociedade ora constituída funcionará sob nome Emprcsarial de G I CONSTRIIÇOES E

SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua fuscelino Kubitschek na 00tr bairro Centro - CEP 65.550-
000 São Bernardo - MA.

PARAGRAFO ÚtttCO - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Íiliai ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁI'SULA SEGUNDA
0 capital social será de R$ 100.000,00 [Cem mil reais], dividido em cotas de R$ 1,00

(um realJ cada uma, no total de 100.000 (cem mil) cotas inteÊralizadas neste ato em moeda
corrente do país, distribuÍdas entre os sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios
Gilvan Damascena Silva

No de cotar;

70.o00
30.000
100.000

Total R$

70.000,00

_ 3OQ0010j
100.000,00

Percentual
7A
30lTeqgiql Dqma-scena Silva

Toaol 104

CLÁUSULA TERCEIRA
O prazo de duração da sociedade será por tevr'co indererminado tendo seu inicio na

datâ do registro do presente contrato.

CLÁUSULA QUARTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, poren, todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA QUINTA
A Sociedade terá por obieto social:
47.2O-4 /OO - Construção de Edificios
38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosr:s
42.13-A /OO - Obras de urbanização - ruas, prrças e c.àlçadas
43.13-4 /OO - Obras de terraplenagem
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INSTRUMENTO PARTTCULAR pE COr§ilLUrlÁp_Dli-:leliE !Dt" rIUIrÂDÂ_§O8xoI4E
EMPRESARIAL DE G I CorlsIBrJçoIl- E-S8ü C')_SIU)À

PM.FOLHANO BC
PR0CESSOíorr-{t 6LL4

CLÁUSULA SEXTA MODALIDADE

UIBXêrcidosA adnrinistração da sociedade e o uso do nome empresarial se lo sóci<.;

GILVAN DAMASCENA SILVA, isoladamente, entretânto corn pod adminis
autorizando o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades divergentes ao

interesse social ou assumir obrigações seia em favor de qualqur:r quotista ou de terceiro, bern
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CtÁUSULA SÉTIMA
As quotas que constituem o capital social são inclivisívei,; e não poderão ser cedidas ou

auferidas a terceiros sem o expresso consentimenl.o de um dos sócios que tem dica
assegurada, em igualdade de condições e preço, direito e preterências para sua aquisição se
posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alterí ção pertinente.

CLAUSULA OITAVA
Os sócios poderão de comum acordo fixar uma i-etirada vigente para todo o exercício,

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULÁ NONA
Os lucros e/ou preiuízos apurados em balanço a ser realizado após o térnrino do

exercício social serão repartÍdos entre os sócios proporcionalnlente às quotas de cada um no
capital social, podendo os sócios, todavia optar pelo aumento cle capital, utilizando os lucros.
e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSUtA DÉCIMA
Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade continuara

suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo o interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres ;erá apurado e líquidado com
base na situação patrimonial à data da resolução, 'rerificaCo em balanço especialmente
levantado e pagos em 10 (dezJ prestaçôes íguais e sucessivas, v:ncendo-se a primeira após 60
(sessenta) dias da data do balanço especial.

CIÁUSUIA DÉCIMA PRIMEIRA
No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedad,l, deverá notificar o outro, por

escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reemtrolsados na

mesma forma que estabelece a clausula anterior deste instrumento.

CLÁUSUIA DÉCIMA SEGUNDA
Fica estabelecido o dia 31 de dezembro para procedimento do balanço geral (anuail, e

os lucros ou pre.iuízos apurados serão partilhados de acorrlo com cada cota de capital
subscrito.

CLÁUSUtA DÉCIMA TERCEIRA
Os casos omissos neste contrato social serão res,tlvidos ,le acordo com as leis vigentes

que regulamentam a matéria.

#
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INSTRUMENTO PARTICUTAR DE COI S':'I, 
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DE
EMPRESARIAL DE 6 l-Cgr\§I3!,908§-lrSEI.!.

CIÁUSULA DÉCIMA QUARTA
Fica eleito o foro da cidadt cie São Bernardr, - MA 11112 li

oriundas do presente do contrato social.

.FOLHA NO

PROCESSO iq1 Er:ô 4
MODÂLIDADE

al uer

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
O administrador declara sob as penas da lei dt: que nâo está impedido de exei"cer a

administração de sociedade, por Lei especial, ou em virtude de r:ondenação criminal, ou por se

encontrar sob efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públÍcos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborr,o, concussão, peculato, contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, ccntra as normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou da propriedade.
E, estando os sócios juntos e contratados assinam este nstrumento em três (04) vias

de igual teor a para o mesmo efeito.

São Be:nardo - MA,22 de Novembro de 2 010

C/", ún* r€JtÁ-....
GILVAN DAMASCENA SILVA
Sócio-Administrador

1U+^"1.ç-n**r,lr',*<*0.-"1*
IZEQUIEL DAMASCENA SILVA
Sócio Cotista
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A:LrL9!{i9-cofiÍ[AiUAL Ne ot DA soctEDADE L1M1TADA

DENOMINADA G I CONSTRUçÕ
<1_

PROCESSO t Ot el u 5<.e,11
MOOALIDAOE

Pelo presente instrumento particu lar, VISTO:

GILVAN DAMASCENA SIwA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Bernardo - MA, nascido
no dia 22/06h977, residente e domiciliado, na Rua Vereador Manoel I Silva s/n, centro da cidade
de São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000 portador da cédula de identidade ne 54300596-8 SESP/MA,

CPF Ne 773.697.503-53 e

IZEQUIEL DAMASCENA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Bernardo - MA,
nascido no dia t0/Otl1999, residente e domiciliado, na Rodovia MA 034 s/n, cento da cidade de São

Bernardo - MA, CEP: 65.550-000 portador da cédula de identidade ne 033140682007-0 SESP/MA,

CPF ne 047.545.783-84;
Únicos sócios da sociedade G ICoNsTRUçÔEs E SERVIçoS LTDA ME, com sede e domicílio na Rua

Juscelino Kubitschek ns 000 bairro Centro - CEP 65.550-000 São Bernardo - MA, registrada na Junta

Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21200726878 e inscrita no CNPI sob o ne

13.011.588/0001-20 resolvem alterar o contrato social da seguinte forma:

r. ENDEREçO DA SEDE

A Sociedade que tinha sua sede e domicilio na Rua Juscelino Kubitschek ne 000 bairro Centro - CEP

65.550-000 São Bernardo - MA, passa a ter sua sede e domicilio na Rua Duque de Caxias ns 21,

centro - CEP: 65550-000 na cidade de São Bernardo - MA.

Por conta dessa modificação a Cláusula 1e do ato de constituição passa a ter o seguinte teor

CúUSUIÁ 1e - A Sociedade tem suã sede e domicilio na Rua Duque de Caxias ne 21, centro -
CEP: 6555G000 na cidade de São Bernardo - MA.
PARAGRAFO ÚU\CO - A Sociedade poderá a qualquer tempc, abrir ou fechar fillal ou cutra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

II. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAT

O capital social, que era de RS 100.q)0,00 (cem mil reais) totalmente integralizado, dividido em

100.000 (cem mil) quotas no valor de RS 1,00 (um real) cada uma, passa a ser de RS 220.m0,00
(duzentos e vinte mil reais) dividido em 220.000,00 (duzentos e vinte mil) quotas no valor rje RS

1,00 (um real) cada uma e subscritas da forma seguinte:

Gilvan Damascena Silva, 154.000 quotãs, no valor de RS 154.000,00

lzequiel Damascena Silva, 66.000 quotas, no valor de RS 66.000,00
Totalizando 220.000 quotas, no valor de RS 220.000,00

As quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda correnteno país.

i(-)L,1
Em razão dessa modificação a cláusula 2e do contrato Ce constituição passa a ter
redação:

CI

a segur
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CúUSULA 2a - O capital social será de RS 220.000,00
em 220.000 (Duzentos e vinte mil) quotas de valor no
su bscritas em:

Ns de quotas

t54.000
66.0@

Total RS

t54.400,00
66.OOO,OO

mil
real) a uma

Percentual %

70
30

Nome dos Sócios

Gilvan Damascena Silva

lzequiêl Damascena Silva

Totol 220.000 220.N0,00 100

PARAGRAFO ÚnrcO - as novas quotas subscritas são integralizadas, neste ato, em moeda corrente.

lll. Em conformidade com o Art.997, ll e Vlll, CC/20A2 as Cláusulas 3s e 4e que rege prazo da

sociedade e inicio de atividade bem como a reponsabilidade dos sócios, serão râtificada a seguiÍ.

CúUSULA 3g - A Sociedade iniciou suas atividades em 06 de Dezembro de 2O1O e seu prazo

de duração é por tempo indeterminado, podendo ser instituída em qualquer parte do

território nacional mediante aditivos e alterações contratuais assinadas por todos os sócios.

CúUSUIA 4a - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao vaior de suas quotas, porem,

todos respondem solidariamente pela integralização do capital sociãi.

tv. oBJETO SOCTAI

A Sociedade tem por objeto social de exploração por conta própria do ramo de atividade:
Construção de Edifícios (4t.204l00l; Coleta dê resíduos não perigosos {38.11-a/00h Obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas (a2.8-8/00i; Obras de terraplenagem la3.L?-al00l;
conforme o presente oto olterodor o objeto do sociedode possoró o ser o seguinte: Construção de
edifícios @120a/A4; Serviços de pintura de edifícios em gerul (43304/04); lnstalação e

monutenção elétrica (4321-5/00); Obras de urbonizoção - tuog praços e calcodas fi213-8/ @);
Coleto de resíduos não perigosos (3811a/N); Obras de Terraplenagem F3$a/00); Construção
de rodovios e ferrovios (aU1-1/01); Construção de obras-de-orte especiais, pontes e viodutos

U212a/N); Construção de redes de obdstecimento de ogua, coleta de esgato e construções de
bueiros, exceto obros de irrigação F222-7/01); Perf,.tração a cons:rução de poçts,le ttguc {4339-
l/os).

Ern razão dessa modificação a Cláusula 59 do contraro de constituiçãc passa a ter a seguinte
redação:

cúUsULA 5e - A sociedade terá seu objeto social a explcração tia :tivida;ie prirr:ipal:
Construção de Edifícios (CNAE a1.2A-4/OC); e ati"io;des secundaiias: Set;iças dê p:ntuiu de
edifícios em gerdl H$O- /04; lnstolação e monutenção elétrico (4327-5/00); Obros de
urhonizoçôo - ruos, pmças e colcodos (4213-E/ N); Coleto de resíduos não perigosos (3877-
4/00); Obras de Terraplenogem (4313-4/00); Construção de radovios e Íetov;as i.4277-
7/07); Construção de obros-de-orte especiois, pontes e viodutos F212-O/00); Construção
de redes de abostecimento de oguo, coleta de esgoto e constuções de

0

obros de irrigoção F222-7/01); Perfuroção e o Je poçüs te úgua {



PM .FOLHA ]f
PROCESSO

MODÂLIDADE

V. As demais cláusulas do contrato social refer'ido são ratificada
em pleno vigor na sua redaç5o e condiçô:s e:,rabelecidrs.

üÁ$Kst-e In tru

Vl. Embora permaneçam sem alteração, as cláusulas abaixo do contrato social são reproduzidas em
cumprimento ao disposto no art. 56 da lei ns 8.884, de 11 de julho de 1994.

cúUsULA 6! - A administração da sociedade e o uso do nome empresarial serão exercidos
pelo sócio GIwAN DAMASCENA SltVA. isoladamente, entretanto com poderes de
administrador autorizando o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades
divergentes âo interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaiquer quotista ou
de terceiro, bem como onêrar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

CúUSUIA 73 - As quotas que constituem o capital social são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou auferidas a terceiros sem o exprêsso consentimento de um dos sócios que tem
dica assegurada, em igualdade cie condições ê preço, direito e preferências para sua

aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração pertinente.

CúUSULA 8s - Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada vigente para todo o
exêrcício, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

cúUsUtA 9! - Os lucros eTou prejuízos apurâdos em balanço a ser realizado após o término
do exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente às quotas de cada um
no capital social, podendo os sócios, todavia optar pelo aumênto de capital, utilizando os
lucros, e/ou compensâr os prejuízos em exercíclos futuros.

CúUSULA 1Os - Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores, Não sendo possível ou inexistindo
c interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e
Iiquidado com base na situação patrimonial à data da resolução, verificado em balanço
especiaimente levantado e pagos eÍri L0 (dez) prestações iguais e sucess,vas, vencendo-se a

primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

CúUSULA 1le - No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o

outro. por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão
reembclsados na mesma forma que estabelece a clâusula anterior deste instrumento.

cúUSULA 12! - Fica estabeleciCo o dia 31 de dezembro para procedimento do balanço gerat
(anual), e os lucros ou prejuízos apurados serão partilhados de acordo com cada cota de

capital subscrito.

CúUSULA 131 - Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos de acordo com as

leis vigentes que regulamentam a matéria.

CúUSUIA 141 - Fica eleito o foro da cidade de São Bernardo - MA para dirimir quaisquer
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dúvidas oriundas do presente do contrato social
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cúUsULA 15! - o administrador deciara sob as p,-.nas da

exercer a administração de sociedade, por Lei especial,
MrEso

qib ü,tfÚ E
d de e ena o

criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que v a que

acesso a cargos públicor, ou crimc falirnentar, de pievarica
peculato, contra a ecDr'ôrniÉ' populai, coôtra o slstema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé publica, ou da propriedade.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,

obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em 03 (três) vias, de igual teor, €om a primeira via

destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão -JUCEMA.

São Bernardo - MA, 11 de Abril de 2012.

,a---1

Gilvan Damascena Silva

CPF: 773.697.503-53- Sócio Administrador

,/1. t
lzeq iel Damascena Silva

CPF: 047.545.783-84 Sócio Quotista
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Voltar lmprimir

PM .FotllA tf
PROCESSO

q

MODALIDADE

CÂ'H.f,
,-lÀrXn !r:Criçtl:M'.:, r lf'E Éi-

Inscrição:
Razão

al:
Endereço:

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisguer débltos referentes a contribulções e/ou encargos
devldos, decorrentes das obrigações com o FGTS,

,/
valldade:26105 /2Or9 a 24l06l20L9

CcÉificação Número: 201905260 1455 8229 L59O7

Informação obtida em 04/0612019 17146:56

A utilização dêste Certificado para os flns previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
wtww.câixa.gov.br

13,011.588/0001-20

G I CONSTRUCOES E SERVICOS L-TDA

AV CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA / 541 / ABREU SÀO
BÉRNARDO . MA

0t

hnps:i/consulta<rf.caixa.gov.brlconsultacrf/pageJimpressao jsf 04/06i2019

Certilicado de Regularidade
do FGTS - CRF
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Ne Certidâo: 030384/19 Data da 0410612019 1 7:1 7:33

lnscriçãoEstadual: 123496950 CPF/CNPJ:13011588000120

Razão Social: c ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA, 541 CEP: 65550000

Telefone: (98)81726060 Município: SAO BERNARDO UF: ftl A

-CertrÍrcamos que. após a realizaçào das consultas procedidas no sistema desta SecretaÍra ? ',:i

forma do disposto do artigo 156, da lei nq 2.231, de 2911211962, substanciado pelos artigús .: , , ..

242 dalei n'q 7.799, de 1911212002, bem como prescrevê o artigo 205 da lei ne 5.172. Ce ,lr

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) nâo constam débitos inscrilos oâ Divrda 4rr,,,,,

nome dc suieito passivo acima identificado.

Validade da Certidáo: 120 (cento e vinte) dias: 0211012019.

A autenticidade dêsta certidâo dêverá ser confirmadâ no endereço:
http:.;,'portal.seíaz.mâ.gov.brl, clicando no item 'CertidÕes" e em seguida em'Validação de Certidãc |.J.. -t
de Divida Atíva".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

GOVERNO DO ESTADO DO MAR
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTTDÃO NEGATIVA DE DiVtDA ATIVA
,/

lY L . r , . --Data lmpressão: 04'06.2
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Ptr .F0tHAt'10 É8
5oPROCESSO

MODÀLIDADE

VISTO:

CERflDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Certidão: 038415/19 Data da 2OlO5l2O19 18:29:24

lnscriçáoEstadual: í23496950 CPFICNPJ:13011588000120

Razão Social: G ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: AVE CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA,541 CEP:65550000

TêlêÍonê: (98)81726060 Município: SAO BERNARDO

t \)

'--

UF: MA

Certificamos que, após a tealizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pêlos artigos 24O a 242, da lei no 7 .799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), náo constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do suleito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validadê da CeÍtldão: 120 (cento e vinte) dias: í710912019.

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmadâ no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "CertidÕes" e em seguida em'Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE,

ô

Data lmpressãoi ZOl0SlZ019 1.829?4

at (j

i

I

I

GOVERNO DO ESTADO DO MARãNi{ÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Na
Ç



IIINISTÉRIO DA FAZENOA
SecrstaÍia da Rêcaita Federal do Brasil
Procuradorla-GêrâÍ da Fâzênda f{acionaÍ

PM .FOLHAM

PR0CESS0

MOOALIDAOE

CER]IDÃO NEGATNA DE DÉBITOS RELATWO§ AO§ TRTBUTOS FÊ
DAU úO

omê: G I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 13.011.58E/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dMdas de
responsabilidade do suiêito passivo acima identificado que úerem a sêr apuEdas, é certiÍicado que
náo constam pôndóncias êm sêu nomê, rêlâüvas â úóditos tÍibutários administrados palê S€c.êtaria
da Receita Federal do Brâsil (RFB) e a inscÍiçóes em OÍvida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
PÍocx.Jrâdoria.Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Eíâ csrtidão á válida paÍâ o ôstabôlôcim6nto mât iz ê suâs 6liais ô, no câso dô entô fâdêrativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administ"aÉo direta a ele vinc1rlad6. Refere-se à situãção do
suieito pãssivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as mnFibuigões sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 1í da LBi no 8.212, de 24 de julho dê 1991.

A aceitação destã ceÍtidão está condicionada à yeriícaÉo de sua auienticürade na lntemet, nos
end€Íêços <htts/rfo .gov.bÊ oíi <http://wt /w.pgifn.gov.bÊ.

Certidáo emiüda gratuitament, com bsse na Pntaria Conjunta RFBIPGFN n" 1.75í, deA\ODO14
Emitida às 20:30:11 do diay'6lou2ü9 <hora e datâ de BrasÍlia>.
Válida até 1710812019. '
Código de conúole da certidão: 5099.6í0À8801.618D
Qualquer rasura ou em€nda invalidará esle doülmênto.

V

111

ü Í

I #
t



Plll, .FOLHÀNO

PROCESSO q

Página L de :\
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r)

PCDER JUDlCIÁRIC
JUSTIÇA DO'TRABALHO

MODÂLIDADÉ

VISTO:

CBRTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀtIíISTÀS

Nome: G I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
. (MÀTRIZ E FITIAIS)CNPLI: L3.011.588/0001-20

Certidão n': 1659058 88/20a9 1
Expedição I Oe/Oa/20!9, às l-6 :24:OO /Validade: 06/07 /201,9 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que c r coNsrRIrcoEs E sERvrcos r,TDÀ
(ltÀTRIz E FILIÀI§) , inscrito (a) no CNP,J sob o n"

13 . O 11 . 5I 8 / O O O 1 - 2 0 , §Ão coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
TrabaLhi-stas.
Certidão êmitida com base no art. 642-A da Consol-idação das Leis do
Traba1ho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de ? de julho de 2011, e
na ResoluÇão Administ.raEiva n" f47O/20L! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201-1.
Os dados constantes desEa Certidão são de responsabj.Lidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados atsé 2 (dois) dias
ant.eriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a CerEidão aEesta a empresa em relação
a todos os seus estabê leciment.os , agências ou filiais.
A aceitação desta cerE,idão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do TrabaLho na
Internet (http: / /www. tsst. jus.br) .

Certsidão emitida gratuitamente.

rNFOR!{AçÃO TMPORTÀIIrE
Do Banco NacionaL de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obri-gações
estabelecj-das em sentença condenatória tsransitada em julgado ou em

acordos judj-ciais trabalhistas, inclusive nÕ concernente aos
recolhiment.os prevídenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentsos deEerminados em lei; ou decorrenÊes
de execução de acordos firmados perante o MinistérÍo Público do
Trabalho ou Comissão de Concil,iação Prévia.

Dúviaias ê suge6!óes: cDdl?tst. jua.br
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0cEss0 Çaa
CNPJ no 06.125.38S/000'1-88 MODALIDADE

VISTO:

CERÍIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNTCIPÃT.-

vai,dade: 28 de.tunho de 2019 cND No 0049/2019

Dados de Cadastro

CONTRIBUINTE: GI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

cNP.l N" 13.011.588i0001-20

lnscrição Municipal: Ns 221210/78

Endêrêço de localízação

\v. Cel. Epaminondas Pio Correia Lima, S/N - Abreu

São Bernardo-lv1A

CEP: 65550-000

Dados da atividade economica

47.20-4-AC - CCNSTÊUÇÃ() OE ED|FíC|OS

CÊRTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FII\S DE DIREITO, QUE CONTRA O CONTRIBLNNTE ACiMA

O DIRE|TO DÉ A ÉAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADAS

hil NOI!,1i HIPOTTSE PREVIÇ § tlt sí A í)N ARTIGO 362 DA LEI COfTIPLEIIENT AR 0r" DE 20 DE DEZEMBRO

ITiUNICIPAL

A presente certidão, sem contÊr rasurâs, tem a eficácia até a data de validade acima informada, tendo

sido lavrada enr 5ão Bernardo {MA}, em 29 de abriÍ de 2019, às 15:01:25 horas.

"NÃo É VALIDA A CERTIDÃO QUE,CONTIVER ENDAS, RASURAS OU ENTRETINTIAS"

ú
Gen

ran

.'r;a 8e iáÍdc Coelh: ce Alnedà BÊ3 o Berlârdo-MÂ. CEP 655

rden

Aq :emad.iolcndâ l-1'18

www saobernar.jr.ma.gov.br I kibulospmsb@saobernard0.ma gov.br

ü
50-dccr

J

Certificação

iDENTIFICADC, ATÉ A PRESENTE DATA, CON§TATÂI4OS NÃO EXISTIR DEBITO TRIBUTÁRIO. RESALVAD!

]004, E LÊI COMPLTMEN; TAR iC, 0T,29 DT DiZÉM8RO DE 2017, QUE ALTEROU O CÓDIGO TRIBUTÀRIO
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CNPJ no 06.125.389/0001-88

.FOLHA If

IDAOÉ

9orY o 5c a4

crRrroÃo NEGATIvA DA DtvlDA ATtvA MUNrcrpAL
/

lialrdade: 28 de Junho de 2019 CNDA N0 0049/2019

Dados de Cadastro

CONTRIBUINTE: CI COI'ISTRUçÕCS E SERVIÇOS LTDA

cNPJ N' 13.011.588/0001-20

lnscrição Municipal: Ne 221,210 /7 I

Endereço de localÍzação

Âv. Cel. Epaminondas Pio Correia Lima, S/N - Abreu

São Bernardo- lYIÂ

CEP: 65550-000

Dados da ativídade economica

4r..20-4-OO - CONSTRUÇÃO DE EDIFíCrOS

Certificaçãs

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE CONTRA O CONTRIBUINTE ACItvlA

rDENrlrtcADC, nrÉ r Pnrsenrr DAJA, cQNsTAraltro5liaQfxlsl!8 DIDllo rrlBú!\8lo-3rs4!yÂQ8
O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADAS

:M SEU NOME HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 362 DA LEI COMPLEMENTAR 01 DE 20 DE DEZEMBRO

2004, E LEI COMPLEI.,íENTÁR 10, DE 29 DE DEZEMBRODE21fl, QUE ALTEROU O CÓDIGOTRIBUTÁRIO

MUNICIPAL

A presente certiCão, sem conter rasuras, tem a eficácia até a data de validade acima informada, tendo

sido lavrada em São Bernardo (MA), em 29 de abril de 2019, às 15:02:55 horas.

"NÃo É VALIDA A CERTIDÃO QU CONTIVER E DAS, RASURAS OU ENTRELINHAS"

Gen

\

f,
§

.?

PÍaça BeíraÍdo Coêlho en{ro. Sáo Bernardel\,1A. CEP 65550-

deTenad

uiwll/.saobeÍnardo.rna gcv Dr i ributospmsb@saobemardo.ma.gov.bÍ
,r-t

VIST0:-
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