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ivilnrstério do Desenvolvimento, lndústria e Cornen ic Exte,ior
Seu.'etaria de Comércio e Serviços
D=p.iitamento Nacional de Registro do ComéÍcic
JUN.'A COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃC

PM .FOL}IANO tÇ À
PROCES§O

MODALIDADE

VISTO:

DECLÂRAçÃO DE EiIQUADRAMENTO DE ME

limo. Sr PÍesidente da Junta Comêrcial DO ESTADO DO MARANHÂO

A Sociedadê G I CONSTRUçÔES E SERVIÇOS LTDA, estabelecida na RUA JUSCÉLiI\C'
KUBITSCHEK, 0000, CENTRO, SAO BERNARDO, MA, CEP: 65 550-000, requer a Vossa Senhoria c
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquâdra na condição de
Í\4|CROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar no 123 de 1411212006.

3ódigo do ato: 315

-Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SAO BERNARDO - MA, 22 de Novembr.: de 2010

)

VUçúw..4 5,
SóCio: GILVAN DAMASCENA SILVA

Para uso exclusivo da Junta Cornercial:

Sócio: IZEQUIEL DAMASCENA SILVA

DO MTRTfiHAO
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MODALIDADE

VISTO:

llúmero l0rcÍtr;áo:

ÀgôíGL Roglonâl:

UFRE:

Sitúação câí.Êtrâl:

Ráglms Espocirl:

RêmIs.§o:

Tlpo Íre Rc!úme:

Rogime do P.g.:

12,349.695-0

AGÊNCIÂ D€ CH.APAoINIIA

AGÊNGIA EsPEctA- DE BÂCÂBAL

ATIVO

NÃo

NÃO

CÍF'C'IPJ:
,ORE:

Tlpo (b Paaaoâ:

Srâtl& Fbc.l:
ÚtUnra lareUeçlo:

Dú lÍddo:

VJIó.da:

J

13.011.5E8r0001-20

u?fo72â€7A

Donomln eáodo E trboleclol.irto

RãÉ.r?iorÉ: G ICONSIRUCOES E SERVICOS LÍDA

Ínuto d,o Eíabotec&ttôrtror G I CONSTRUCOES E SERVICO§

tpo d. socl€d.d.: SoclÊDADE ÉMPRESÁRA UMITAOÂ CEP: 656500«)

C8t do E tai.: MÂTRIZ O{j UNICO

ôrpital Soci.l: M Í)ü d. Cottrdülçb: Oâ,iZZOiO

End.rtçor Á\€ CEI- EPAÀrlNONoÀS PIO CORREIA LlllA
Co.rpllDorúo:

x&ioro: ill lunic$io §AO EERI{ARDO

Bd^_ AARFU

Rrffiocb: PARK RECREIO

Td€lona: 9&81726060 FAx 9&347r1t6,4

UF: MA

lnlcio AliY.: 1ín2m1i

E.X.ll: ÀSSÉSTECMA@HOTMAILCOi,

Árr! tltlCraalmZl; nU

Locdtslcào óo Eldrôolocknenfo

Qurlifl cação do CofiÍlbshB
CtaAE Fhcal: 41204m -

Atividâd6 Sêcund&iar:

DE

439!1105 PÊRFURAÇÃo E coNsÍRUÇÂo DE poÇos oÉ ÁGUA

4330404

INSTALAÇÃo E MANUTÊNÇÃo ELÊTRICA

oBRAS DE uRaqNrzAÇÂo - RUAS, PRAÇAS E c^rÇÂDAS

coL€TA oE RE§DUos NÃGPERrGosos

OBRAS DÊ TERRAPLENAGEM

coNsrRuÇÃo oE RoDovlÂs E FERRo\itÂs

coNSTRUÇÃo DE oBRA$DE.ARTE ÊsPÊcIÂIS

4321500

4213800

3811«)0

4313400

1211101

4212000

"=u
% 0.

1-

1222101 cofr§IE!ç4o qE IEPFS oE_AMsrEctMENro oE ÁGUÀ coLErA DE Escoro E coNSrRuÇôEs coRRErÂrAs
EXCETO OtsRAS OE IRRGAÇÀO
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ESTADO DO MARANHAO
fuIUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

sicRETÂRrA DE ADÍU|N|§TRAÇÃO E F

cNP.i N0 06.i25 38910001-88

r!§li!. *É {:ÁDÀSTRÂDO !üOàtt ilE{PlO DO COnTRtSUÍf'tTE . *$i
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I EMPRESARJAL DE GJ-COXSBUÇ-AE§ E SEA!14 N0 I

PROCESSO

MODÀLIDADE

VISTO:
Pelo presente instrumento particular o Sr. G!ÍJAN e'lro,

solteiro, empresário, natural de São Bernardo - MA, nascido no dia 22/06/7977, residente e

domiciliado, na Rua Vereador Manoel J Silva s/n, centro da cidade de São Bernardo - MA, CFIP:

65.550-000 portador da cédula de identidade nq 54300596-8 SESP/MA, CPF Ns 773.697.503-
53 e o Sr. IZEQUIEL DÁII|ÁSCENA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São

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

033140682007 -0 SESP/MA, CPF ne 047.545.783-84, resolverr de comum ãcÕi"do constituir
urna Sociedade LTDA, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CIáUSUIITPRIMEIRA
A sociedade ora constituída funcionará sob nome Emprt:sarial de G Í CONSTRTIÇÔES E

SERVIÇOS LTDÀ sediada na Rua fuscelino Kubitschek nq 00(r bairro Centro - CEP 65.550-
000 São Bernardo - MA.

PARAGRAFO titttCO - A Sociedade podeú a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração conh:atual assinada por todos os sócios.

CLÁT'SULA SEGUNDÂ
0 capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reaisl, dividido em cotas de R$ 1,00

[um real) cada uma, no total de 100.000 [cem mil) cotas integralizadas neste ato em rnoeda
corrente do país, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

f,lii'
ili

Total

Nome dos Sócios

Gilyan Demascena Silva
Nq de cota:;

70.ooo
30.000

Total R$
70.ooo,o0
30:0q0r90
100.000,oo

Percentüál
70
3Glzyequiel Damascena Silva

100

CIÁUSULA TERCEIRA
0 prazo de duração da sociedade seÉ por terr oo indererminado tendo seu inicio na

data do registro do presente contrato.

crÁusuLrr QUAaTA
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, porem, todos

respondem solidariamente pela intêgrãlizáçãó tlo capital social.

CúUSULA QUINTA
A Sociedade terá por objeto social:
41.2O4{OO -Construção de Edificios
38.114/OO - Coleta de residuos não-pêrigoÉos
42.13-A IOO - Obras de urbanizâção - ruas, pr,rças e câlçadas
43.134/OO - Obras de teÍTaplenagem
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PROCESSO

MODALIDADÉ

CúUSULA SEXTA
A adminístração da sociedade e o uso do nome (:mpresari

VlST0r
dos pelo sócio

CILyAN DAMASCENA SILVÂ isoladamentei êntretirnto corn poderes de administi"ador
autorizando o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em aívidades divergentes ao
interesse socíal ou assumir obrigações seia em favor de qualqucr quotista ou de terceiro, bern

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CúUSULASFIIMA
As quotas que constituem o capitál social são indivisíveÍl e não poderão ser cedidas ou

:ruferidas a terceiros sem o expresso consentimento de um dos sócios que tenr dica
assegurada, em igualdade de condições e preço, direití) e prefi:rências para sua aquisição se
posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alter;ção pertinente.

CúUSULAOITAVA
Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada vigente para todo o exercício,

observadas as dÍsposições regulamentares pertinentes.

CIÁUSUUT NONA
Os lucros e/ou preiuízos apurados em balanço a ser realizado após o tér-mino do

exercício social seÉo repartidos entre os sócios proporcionalmente às quotas de cada um no
capital social, podendo os sócios, todavia optâr pelo aumento cle capital, utilizando os lucros.
efou compensar os prejuízos em exercícios futuros,

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

suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não seÍrdo possível ou inexistindo o interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres ;erá apurado e liquidado conr
base na situação patrimonial à data da resolução, rzerificado em balanço especialmente
Ievantâdo e pagos em 10 [dezJ prestações iguais e sucessivas, v:ncendo-se a primeira após 60
(sessenta] dias da data do balanço especial.

CúUSUIÂ DÉCIMA PRIMEIRA
No caso de um dos sócios deseiar retirar-se da sociedadq deverá notificar o outro, por

escrito, com antecedência de ó0 (sessena) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na
mesma forma que estabelece a clausula anterior deste instrumento,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
Fica estabelecido o dia 3L de dezembro para procedimeilto do balanço geral (anual), e

os lucros ou prejuízos apurados serâo partilhados rle acordo com cada cota de capital
subscrito.

CúUSUtA DÉCIMA TERCETRA
Os casos omissos neste contrato social serão res')lvidos ,ie acordo com as leis vigentes

que regulamentam a matéria. a\
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EMpREsaRtÁL pE C rcSÀ§rRUC2r§-!§EF!

CúUSULA DÉCIMÁ QUARTA
Fica eleito o foro da cidade cie São Bernardo - MA 1,;11x

oriundas do presente do contrato social.

CIÁUSULA DÉCIMA QUINTA
O administrador declara sob as penas da lei de que não esú impedido de exercer a

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

encontrar sob efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, conra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, conEa as normas de defesa da
concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé publica. ou da propriedade.

E, estando os sócios iuntos e contratedos assinam este .nstrumento em três [04) vias
de igual teor a para o mesmo efeito.

São Bernardo - MA,22 de Novembro de 2010

Çi* ,1^i
WA,tü.tçtt4.....

GILT/ÂII DAMÁ§CEÍVA SÍLVÁ
Sócio-Administrador

l.Yry"**ilA.çr"rrarrt",.,X.,d.ç1*.
,ZEQUIEI DAMASCENA SITVA
Sócio Cotista
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N,' 03 É CONSAUDACÃO DA

SOC'EDADE UN//ÍÍADA DENON'INÀDA G I CONSTRUCÔES E

SERVICOS ITDA ME ç<
PM

.TOLHA N0

PROCÉSSO

MOOÀLIDADE

Pelo presente instrumento particular, V§T0r

IZEQUIEL DAIT ASCEilA SILVA, brasileiro, soheiro, empresário, netural de São Bemardo - MA,
nascido no dia 10/01/1989, residente e domiciliado, na Rodovia MA 034 s/n, cento da cidade de São

Bernardo - MÀ CEP: 65.550-000 portãdor da cédula de identidade np 0331t1O6820O7{ SESP/MA,

CPt ne 047.545.783-84;

Únicos sócios da sociedade 6 I COÍ{STRUçÔES E SERVIçOS ITDA ME, com sede ê domicílio na

Avenida Cel. Epaminondas Pio Correia Lima, ns 541, Abreu - CEP 65.550-0(D São Bernardo - MA,
registrada na Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 2L2OO726878 e inscrita no CNPJ

sob o ne 13.011.588/0001-20 resolvem de comum acordo alterar e consolidar as cláusulas em vigor
do mencionado contrato e alterações posteriores como segue:

i. ALTERAçÃO DO OBJETO SOCIAL

O cbjetivo da sociedade quê era a exploração por conte própria, do ramo de - Canstrução de
Edfuios (CNAE al.Z>A1bO); e atividadês secundarias: SeruíWs tle pinturo de edificios em geral
P$Oa/U); lnstaloção e mon,ttenfio eréAírz ?r:il-í/ú); Obrcs de arfunização - ruas, proçrrs e
calcadas (42134/ N); Calaa de raíduos não ptiglosos (:r8ila/N); Obms de Termplenagem
(a3fi4/N); C;ot sttução de rodwias e fenovic (aU1-1/01); Construfio de obms4e-arte
especio§ pontes e viodutu (irÍ2720/Ut); Cürsttttfu de rdes de abastecimmto de ogua, aleto
de csg,oto e @nstruções dc fueins, cxoÉ'b oüfús 6e inigorfu (A222-7/O1); perluroçõo e
anslrução de poços de agua (t«rgr-L/o').

Passã a ter por objeto social a exploração do ramo de - C.snércio varejisto de mafr;rtait de
construçõo cm gcml fi7*O/99); e atividades secu ndárias: Comércto wrcjista de moteriat etéttico
(a7a2-3/rnl; comércio vareiisto de n otctlols hiitrdulicos (aruflil3); construção de edilicios
H12M/N); Seruiços de pinturo de dificios em geml êZ3O-a/U); ,nstotação e monutenção
elétrica (t 321-5/@); Obms de urbantzofio - ruo, ptoçois e ulçados @zBa/@); bteto de

I

I

I

GILúN DAMASCEÍ{A SlLvÀ brasileiro, soheiro, empresário, natural de São Ecrnardo - MA, nascido

no dia 221O61L977, residente e domicíliado, na Rua Vereador Manoêl J Silva s/n, centro da cidade

de São Bernardo - MÀ cEP: 65.550$0 portador da cédula de identidade ne 543005968 SESP/MA,

CPF Ne 773.697.503-53 e

resíduos não pertgosos (38rra/@); Consüuúo & rodovios e lenovias (a271-7/O1);

esgoto e €onstrações orrclatas, ex&to obms de irrigação fi22:2-7/O1); perfuração e

92/
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Por conta dessa modificação a €láusula 5r do at«, de cons,:it,ri,-ão a
PROCESSO

MODÀLIDADE

cúusulÁ 5e - A sociedade terá coi objeto s:iciai - vorejisto de
consttufio em gerdl (47tU4r/!D); t atividades secundá
e/Étrtco F7428/$t; Cométdo vorejisto de mohddis hídráulios plU4/O3); Construfro
de edifrcios (4720-4/N); Semips de pinata de edtficiu em geral (330-afiN); lnstolaçtu e
manutenção etéaica F321-5fin); Obms de urbnizoçõo - ruos, Wg6 e cotçodos (4273-

8/N); Coleto de resídws nôo Wrigorrs (3flta/O0l; Clrtstrução de rrdovir e ienovios
(4211-1/07); Construfro de obrosdxrte espcciois H212A/N); Construçôo de redes de
oboster;imento de água, @reto de clg,ota e @nstruções orrelotus, exceto obras de
hrtgação ê222-7/07); Peúamçõo e @nstruçõo de gos de água (tl!199-145); Obras tu
tenopta nagem (43131/00).

ll. Em conformidade com o Art. 997,U, CCl2ú2 as Clóusnlos 3s e 4! que rege prazo da sociedade e

inicio de atividade bem como a responsabilidade dos sócios, serão ratificada a seguir.

CúUSUIâ 3! - A Sociedade iniciou suas atiüdades em 06 de tlezernbro de 2O10 e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado, podendo ser instituídâ em qualquer parte do território
nacionãl mediante aditivos e alterações contratuais assinadas por todos os sócios.

CúUSUIÁ 4r - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, porém todos
respondem solidariamente pela integralizaÉo do capital social.

ul. As demais cláusulas do contrato social referido são ratificadas por este instrumento,
continuando em pleno vigor na sua redaSo e condições estabelecidas.

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

CúUSUIÁ 1l - A Sociedade tem sua sede e domicilio na Avenida Cel. Epaminondas Pio

Coneia Lima ne 541, Abreu - CEP: 65.55G{D0 na cidade de São Bernardo - MA.
PARAGRAFO Únt@ - a Sociedade podeÉ a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante eltereção contratual assinada por todos os sócios.

CúUSUIÁ 2r - O capital social é de RS 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) dividido em
220.000 (Duzentos e vinte mil) cotas de valor nominal RS 1,00 (um real) cada uma e
subscritas em:

Nome dos Sócios

Gilvan Damascena Sifua

lzequiel Damascena Silve

Ne de cotas

154.ün
6.NO

total RS

tsÉ..ün(n
&dn(n

Percentual

70
:n

Íotd, z;N.M) 220.NO,ú 7(n

ÚtttCO- X novas quotas subscritas são integratizadat neste ato, em moeda corrente.

CúUSUIÁ 3! - Citado anteriormente no item ll.
=-4 \.í);&

reL
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CIÁUSUIÁ 4! - Citado anteriormente no item ll. PM . FOLi,iA N'

cúusuu 5r - objeto de aheraçã: nc item l.
PROCES§O 9 ôrq o< bt
MODÂLIDADE Pr/

I

cúusuu er - A administração da sociedade e o uso

pelo sócio GILVAN DAMASCEI{O SIwÀ isoladam
rial xer idos

eres deente, ent
administrador autorizando o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades
divergentes ao interessê social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou

de terceiro, bem como oneÍilr ou alienar bens ímóveis da sociedade,sem autorização do
outro sócio.

CúUSUIÂ 7. - As quotâs que constituêm o capital social são indivisíveis e não poderão ser

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

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

cúust lÂ 8r - os socios poderão de comum acordo fixar uma retiÍada vigente para todo o
exercício, observadas as disposições regulamentarês pertinêntês.

cúUsuLÀ 9ê - os lucros e/ou p§uízos apurados 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 aumento de capital, utilizando os

lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CúUSUIÂ 101 - 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

o inteÍesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e

liquidado com base na situação patrimonial à data da resolução, verificado em balanço

especialmente levantado e pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira após 60 (sessenta) dias da data do balanço especial.

CúUSUIÁ 11! - No caso de um dos sócios desejar retírar-se da sociedade, deverá notificar o
outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na mesma forma que esrabelece a cláusula anterior deste instrumento.

CúUSULA 12. - Ficâ estabelecido o dia 31 de dezembro para procedimento do balanço
geral (anual), e os lucros ou prejuízos apurados serão partilhados de acordo com cada cota
de capital subscrito.

CúUSUIÁ 13! - Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos de acordo com s

leis vigentes que regulamentam a matériã.

CúUSUIÁ 14! - Fica eleito o foro da cidade de São Bernardo - MA para dirimír quaisquer
dúvidas oriundas do presente do contrato social.

_ cúUsUtA 15! - O administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de
exêrcer a administração de sociedade, por Lei especial, ou em ürtude de condenação

temporariamente o

3

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

ffi-ff

C(lrlrlí.



acesso a cargos públicos, ou crime fâliinentar, de lrevrricaçâo, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pública, ou da propriedade.

CúUSUIâ 762 - Ficam assim consoiiCadas a: cláusulas em vigor do contrato socía[ de ne

2120072§78 e alteraçôes posteriores.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quento neste instrumento perticular foi lawado,
obrígam-se a cumprir o presente, assinando-o em 03 (três) vias, de igual teor, com a primeira via
destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA.

São Bernardo - MA 09 de Julho de 2O15.

PM .FOLHÀ NO

PROCESSO r')rq r) c\

amascena Silva MODALIOADE

CPf : 773.697.503-53- Sócio Administrador VISTO:

'1 t

!..t

izequi mascena Silva

CPF: 047.545.783-84- Socio Quotista

b5d
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Pili .FOLHANO t[,

DE$OTiI§TRÂçÂO DO RESULTADO DO EXERCí

G I CONSTRT'COES Ê SERVICOS LÍDA . IG
AY CE.. 

'PAMINONOÂS 
PIO CCRREIA LIMA 54i - ABRET CEP 6555S''00

SAC BERNARDO i MA
CNPJ.'CÊ, 13 r-11 1 588/0001-iú lr,scFÇão Est3JLsl 12329ê.950
i-oaâlce Regstro JUNÍA COiIERCIAL Dàrâ oo Relrstrc 15rJ2.2010
àeriodo'úovmellc JANEIRC,2t:? a DEZEMEROTê11

c092

N' dc Rêgis:.o 2',29072@ !'A
;oLiiA

VISTO:

Recailr Eruta de vêídaa êroü seÍvicos
RÊCEI;AS DE VÉNOAS

v'5NDÀS DE MÉRCADORIAS

RÊCE.ITAS OE PRESÍAÇÃC OE SERVIÇOS
sERVrÇCS PRESTAOOS 1.64f 7§- 61

(=! Rocoite Liquida de Venda3 elou Serviços

{-l custos do bÊrs ê/ou iervicog vêBdido§
cusTos DE vENDÀs E SERVIÇOS

CJSiC DAS MERCADORIAS VENDIDAS íCMV]
CJSÍAS DE PRESÍAÇAO 9E SERVIÇOS iCPSI

, (=) l-ucrô Brulo

(+) Rêêoitar Operecionals
RECEITAS FINANC'IRAS

RENDIMENiOS OE APUCAÇÔES FINANCÉIRAS

(-) Iro3peüs Oporecaoínb
DESPESÂS COM PESOAL I MÁO-fE-O8RÂ

SÀLARIOS
ãERIAS

13'SÂLÂRIC

DESPESAS AOMINISTRATIVAS
IELEFONÊ
EI!ERGIA ELETR'CA
HCNORARIOS CONTAB:iS
SERVi9OS PRE§ÍADOS PÊSSOA JURIDICA
AGUA E ES6OÍO
PNO.{-ABORÊ
DÉSPESAS COM DEPRECIAÇÀO

DÊSFESAS TRiBUÍARIAS

56 2:3,09
900 2'2.0s

1 .1 26.029 ,51

356 {3i ':4

?69.599,37

a2i5ü a.:1,: aé

-!ú 921 00
3.748 0D

2.311 0C

,.305.65

?.328.39
4.536.a0

218 415 t. t'

48 000.0J
;.455.87

/a
L3'

i lrlÂ ,11 íe lezeÍúÍc Ji. 2C I :

ÂcO&'
3rr:;ô1 .13-e1 âg 1

MÂ-6818 | ,,'
i--.t'

\

..,1
S;ÊAD3R

Wat2 c PF 77359:.5C3-53

R.G í30C53&8

cEÀrIFIco O RaGI§IRO IL 25/01/2orA r0:05 SOB N" 20180319825pnotocorô: 180319825 DÊ 2slOll2OLA. cóDrGô DE \,ERtrrCÀÇÀO:
11801550322. llIR!: 21200?259?8.
G r cort§tRgclEs I salvrços t!D]À-rG

. -É-
!J.5

JUCEiIA Lilj,.n tb.t.tr À.dtiqur LG.donÇa
sEctBtÁÀrÀ-G6RÀt

sÀo Lsis, 2sl04/2016
m..4,!.rtfàêil.u. qoe - br

À v.li.là.L &3t .ioctDlto, 3. iryr.sso, fiq soj.itê à c..pr@.eào d.3uà àut ôtrcid.d. oês !.rP.ctivo3 tsrtàirIrforrãr<to !.u! r..I-cti.ro. côdt got & v.riticà€o

ü
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oEito!{§TRÂçÃo Do RE§ULÍâDO OO

c I CÕNSTRUCOES Ê §ERVICO§ LÍDÁ - lriE

ÀJ CEL ÊPAiJÍINONDÀS plO CORREIA LlirA. 541 ' ABÊEü üEP ê555ü-n0c

SÂO EERNARDO i MA
C\Pi I CFI :13.011.588{c01-20 instsçáo EsladúÂl -123.496 glra

Llcálde Rêg:slf'3 JUNTA CO§IERC|AL Dêla do Regrslr. 15,'1!.'2C13

P?riDco l"lcrirnenlo. JANEIROJ2ol 7 ô 3EZEMBROTzoi 7

MOOÀLiDÂEE e-ü

VISTO:

N" io Reg§rr§ 21zoci2AA7e
;o: 11Á .

TAXAS MUNICIFÁ'S
S'MPI.ES
ÍAXAS ÊEDERAIS

DESPESAS CERAI§
MÂTERIAL DE LIMPFIA
DESPESAS OIVãRSÀS
DESPESAS COM MATERII.L T}Ê USC E CONSUMO

4 21523
I214.C9
ôc'rt§2

DÊSPÊ§ÂS fINANCE{RÀ5
IÂRIFAS 3ÂNCARIAS

345.669.1
345_G69.'1

6i
6i

3'1 Je De?erbr. c? 23,r

:- -r'

4co1 '
C.F.a, rs?fi6i.41
f.R C MA-ô8:3

ÊG r:a6-0:
ÍiCCJlADl,lM
a r.i i?3.agi 5ca53
R C 513§050ô,8

*-3
JUÇE!Iâ

!$1M9o o iÊGIsrRo 8ú 2s/o1/2oLa 10:os soB n" 201A0319825Pl.olúcorô: 180319a25 DE 25101/2OrA. cóorco oe vERtrrcÀçÃo, -
11801550322. llIAE: 21200726878.
G I CrOtqSfRúCOE.s E SERVIçOS trTOÀ-tE

,ilie Thâ!.sà,Rô<ttj.9u.s laêndo.çã
SECREIÀRlÀ.GEBÀI.

s.L !ois, z5lot,/2018
,Ú.eq,r.ràfàci1.@.9@_b!

ltJ'

II
Ia'

À v'Iidádê dê.r. d*@n!o, sê 1l!+lrc$o, _!rd rujêrto À c.qlovaÇáo clê,ua autênricidad€ nos !€specriwês Dolràrsrnrotledo *us !êrpcctrvos êódigos dê v.rificàÇiio

] ISS 82.?39.58
55.48

6.408.15
1.973.37

I

I

l

I
I

{=} Lrr.ro Opêrâcioml
íãI LUCRO LÍAUDO DO ÉXERCiCIO

à



BALÀNÇO PATRITONIAL MODÂtINADE

VISiC:

Ptí .FOLiIA NU

NúmeÍc le Regrslrc 212=3.-2681
Folha

b

G I CONSTRUCOES E SERVICOS LTOA - ME

ÂV CE- EPAMINONDAS Plô CORREjA r-lMA 5á I - ABRçú - CEp 65553-000
SAO 3ERNARDO.'MA
CNPJ 13 ô1'.58Éy00C1-2C lnscnçáo Esie.luêt :2349ô.95t
Locai de Reg€lre .UNTA COMERCIAL Dâie de Rêg.s:rc . 1ü12:201,
Peícdo de Movrmentc JÀNEIRO,2o17 a DÊZEMBROr20l i

8l
:i

PÂSSIVO

CIRCÚIÂNTE

FORNÊCEDORES §ÊRAIS

FORNECEDORES
FoÍnecedJres Gerars

PÂIRIMONIO LIOUIDO

CAP'IAL SOCIAI

CAP!TA- SOCIÂL SUBSCRITO
CâpiÉ, Soc,al

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMIJLADCS

LUCROS EX€RCICIG ÀNTÊRIOF
L:rcics ,..úm!,1âios

LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO

LUCRO NO ÊXERCICtO
Lucrg ,q Peflo{io

138.157 25 C

138 :57 25 C

138:57 25 C

799.186.E4 C

220 00c ot c

220 004 o0 c
220.410 00 c

233.5rr 4: C

233.511 43 C

345 669 16 C

345.6691ô C

345.649 16 C

ÍoÍAL DO PASSTVO ===_> 937.3,ó3,89 C

:.íaa'tr,ít 
" 

...:::. .

lcc.rntecemos a eratrdão dg pí*enle 8ÁLANçO ltAIillMONlAi lo:elzardo tsnlo rc Âlvocomo,Tâ soÍn. do Pãssrvo côn1 o Pàtjr.or,c l,q!;ao

â rif!1zrae Ele

RS 937.313,89 ( Iovec.ntoi 6 Trinlâ 6 Sêle Xll o Trezanlo3 e Ooaroôlâ ê Trêa Rô.ii s Oítênt . l{ove Canttvoa )

a Pr 35a ?6*[tsl!'
c.R.(: MA-ô8Í9

cPF 77:.6§7 5ü3-53
R G 543CO5§6-8

cERtIFIco o REcIstRo aí 25lOa/2OlA 10r05 sOB x" 20180319825
pEcnocorê: 180319825 DE 25/Oa/2Otâ. CóDr6O DE VERTETC-ÀÇãO,
11a01550322. |IRE: 212007268?E.
G r clisrÀoccas E sERra!Ços ltDÀ-qE

JUCET.IA Lilirn Í!.!G!a 
. 
Aôdtiguú xêDdoDçâ

§ECRRrlÀlÀ-GEtàl
sÁo Lsis, 25lorl2018

tÚ..úp!.sâfaciI -ÉÀ. goe.br 6
À vàliclâc!ê ctêsr. do§!.nto, 3. iEp!.!ro, fícÁ ruj.ito i cêqr!@.ç& d. 3uà aut ôti.id.d. nos !.slsctivor r&rtài6

IÀfoE.ado !êu! ntP.ctivo. oÓdigo. d. Erifj.c.éo
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Plll .FoLHA N',_ I i.,q

PROCESSO

G I CONSTRUCOES E SERVICOS LÍDA . MÊ

AV CÊL ÉPÂMINONDAS PIO CORRE,A IIMA 54i . ÂBRÊJ
SAO EERNÂÊDO ] iâA

cflôJ 13 Ji'.:8y0001-2c
L;calde Rêg6i.3 JUNTA COMERCIA.
Pericdo de lrcvim€n:c JANEIRCT:-1'17 ê DEZÉtí6ROi:C1l

BALANçO PATRIT,IONlAL

;Ep ô56t0-tlc

lnscf!Çác Eslac( 31 123.496 95C

Da!? de Reg-sti) 15 -2;29.-A lv.Jrierc dê Regrs!:c 212CC??ôii3r
1_ aliã -,

ATIVO

CIRC J:Afil í

DISPONI,IEi

ESÍCOUÉS

P E Ri.,lr,N É f.r Íã

IMOB{LIZADO

56 t<i 97 i

2.5;5 8: D

26j53: D

aAtxÂ
Caüa Ce'el

CONTAS A RECEBER
OJd câtas a Reaebe.

APLICAÇÓÉS FiNÂNCEIRÂS
Fu.cos úe ln!ês:nrcr,tos Ba

CREDITOS

53
:-i

tô6
:ô:

271 All 27 )
21i 3't.1 ia a

2'; !.811 2: A

l:: i. i!: al

2a: 3i2 :6 D

333::i -39 f
33t ;:- 99 O

ESÍOOUÊS OE MERCADORIAS

lvercaoor,a3

r[!oBrtizADo ÊM uso
Macuras € Ecuçaftentos
lrovers e LrteFsilos

Imoveis

29ú 558 70 C

54 785 5C r-.1

0 -:2 2C ii

:: 1tÊ.04 ç

3 C4C.:.r a

DEPRECIAÇÔÉS ACTJMULADAS

í- ) Deprêâ. Acr.r.n Maq ê ÊquÍparíeA3s

I - ) O--pre.. Aqr$. Mor. e Ulensiho§

TOTAL DO ATIVO =:=:> 937-343-89 0

CERTIFIC! O RECISTRO Ela 2sloll2ola 10:05 SOB ne 20180319825
PROTOCOT,o: 1AO!19a25 DE 25/Oa/2OLa CóDrGO DÊ VriRrÊrcrçÃo:
11E0r550322. AIaE: 212007268?8.
G r coxgrRocoE§ E sBRvÍços LmÀ-!íE

JUCE}IA Lili.n lh.r.s. _lodri$,.l xendonçr
slgR]tÀRtÀ-GrR ].

3lO 
'U73. 

25/01/2018
rh.cryr.s.!àcil-Eà-gov br

À waLidâri. .lêst. éocrEato. s. i.q!.5sô, fiê. suj.ilo a ê.A.owaçâo d. su àqt ntiêid.d. nos !.ipctivor porteis
Iafor.rârdo s.u! !..p.ctieo. clídigo. & w.!i.!ic.çao
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INDICES DE LIQUID
G I coNsrRuçÕrs r seRvrços LTDA - ME
AV CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA, 541 - ABREU - CEP: 65.5
sÃo BERNARDo - MA

CNPJ: 13.011.58810001-20
Local Ce Registro: JUCEMA

lnscrição Estadual: 123. .us0,
Data do Registro: 15112/2O1O Ne do Registro: 7200726878

Data do Balan Patrimonial: 1l/ L2/2017

índice de Liquidez Corrente
669.981 23 = 4,8494
138.157,25

Índice de Liquidez Geral
669.98L,23 = 4,8494
138.1_57,25

Solvência

937.343,89 = 6,7846
L38.157,25

PR0CESS0-1s:t"9rt-o0i-
Dri

, y',t
!^-,//u

AFRANIO COELHO AM RIM

CONTADOR

CPF: 050.554.713-95

CRC: 012830/MA
U
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PÍ{i ,FOLIIANO

PROCESSC rq Õ?
MODALIOADE

VISTO:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFTSSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICA Ão oo neetstno

A presente CERTIDÃO náo quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificaSo deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ofil

'>

NOME.................
REGtSTRO..........
CATEGORtA........
cPF.................... :

EDILSON SOARES
: MA406819/O-4
: CONTADOR
354.761.413-91

htp:/i20 1.33.23. 1 78/scriptísqLconsultav03MA.dlulogin 1t1

I

Emissão: SÃO LUíS, 08.01.2019 as 18:28:08.
Válido até: 31.03.2019.
Código de Controle: 96617.

Para veriflcar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

\
tr
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PM .FOL|IANO

PROCES$O IoI ciolo
EI@ M00ALlnAill

.a ., f üÍ. Iúrt, ãA
Certilicado de Regularidede do FGTS - CRF

Inscrição: 1301158a/ooot-20
RAZãO SOCiAI: G I CONSÍRUCOÊS E SERVICOS LÍDA
Í{OME F'NtAgiA:G I CONSTRUCOES E SERVICOS

Endêreco: AV CEL EPAiINOI{DÀS nO CORRETA tlMA 541 / ABREU /' sAo BERNARDO / r.!A / 65550-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições ey'ou encargos
devidos, decorentes das obrigaçõês com o FGTS.

Validade: LL/O3/2O19 a O9/O4/2Otg

Certificação úrnero: 201 9031 101371 737 752695

Informação obtida em 19l03l20l9, às 22:06:0O.

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

;À

?-tS

-)

{&
t

https:r'lconsulta-crflcaixa.gov.br,/Empresa/CrflCrf/FgeCFslmpnmirpapel.asp 19t03/20t9
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Pili .FOLHÂ 
NO

GOVERNO DO ESTADO DO MA
SECRETARIA DE ESTADO DA

cERflDÃo NEGATIVA DE oÉelro
Data da 2210112019 07:00:39

lnscrição Estadual: 123496950 CPF/GilPJ:13011588000120

Razão Social: G I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Éndereço: AVE CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA,54í CEP: 65550000

-relefone: (98)81726060 Município: SAO BERNARDO UF: MA

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

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

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

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

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

venham a ser apuradas e nâo alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 2A05nU9.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITATIENTE,

lt

il
Data lmpressão.. 2StúDAfi j3:47:27

PRoCESSo â c tci o? c. Dlr

&4

No Certidão: 005526119
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Plii .FOLIIÁN' o
PROCE§SO 9 nrQc,3oÔ
MOOALIDÂDE

GOVERNO DO ESTADO DO M
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERT|DÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

N" Certidão: 006401/19 Data da UIOZ2O'19 15:26:32

lnscriçãoEstadual: 123496950 GPF/CIIPJ:130í1588000120

Razão Soeial: G ICONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

EndêÍeço: AVE CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA,54í CEP:65550000

Telefone: (98)81726060 tlunlcíplo: SAO BERNARDO TJF: MA

t
J

CertiÍicamos que, após a realiza$o das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231, de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 191'1212O02, bem como prescreve o artigo 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: í20 (cento e yinte) dias: UÍ06/2019.

A autenticidade desta ceÍtidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefa2.ma.gov.br/, clicando no item 'CêrtidÕes' e em seguida em Yalidação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDAO EM]TIDA GRATUITAMENTE.

;'y
I

Data lmpressão: 20/05/2019 18:28:1 5

.+
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TIIü8TÉR'O DA FAZEÍ{OÀ
SecrêtaÍia ds Recerita Fêdsral do Brasil
Procuradoria6orel da Fezanda Naciond

Pll]l .FOLHAN'

PRoCESSO 9r,rQo? oôj
MOOALIDADE

VISTO:

:ERNDÂO NEGATIVA OE DÉBITOS REIáÍIVOS AO§ TRIBUTOS FEDERAIS EÀ DÍVIOAATIVA
oA utllrÃo

i,iomé: G ICOHSTRUCOES E SERVICOS LTDA
,]l{Pi : 1 3.011.58810fl)í -20

?êssalvado c oireito dê a Fezenda Nâcional cobraÍ e inscreveÍ quâisquer dividãs de
iespcnsabilidade do sujeito passivo acima identificadlg que vierem a ger apuradas, é csrtfic€do que
,rão constaÍ!"i pendéncias em seu nome, relativâs s créditos tributários administrados pela SecrêtaÍta
dâ Receitâ Fêdêrel do Brasil (RFB) 6 a inscriçÕ€s em Dívide Ativa da União (OAU) junto à
ProcuÍadoria-Gerai da Fâzenda Nâcional (PGFN).

Esta cedidão é válida paía o êstabdecimsnto mãtriz € suas filiais e. no caso de 6nte Íêdêrativo. paÍa
tcdo§ os órgáos e fundos publÉos da adminismçáo dirda ã el€ vinculedos. ReÍer+.se à situaçáo do
-"ujeito oassivo no âmbío da RFB 6 de PGFN e ebreng€ inclusive as conlribuiçó€s socieis prêvistas
llas alíneas 'a' a'd' do parágrafo único do art. 11 &Leino 8.21?, de 24 de lulho dê 1991.

À scertação desta cerlidáo está condicionede à vêÍiíicaÉo de sua aúêntiôidade nâ lntemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <hüpJ^Â,ww.pg n.gov.bÊ.

.:eÍtidão emitida gretuitamênte coín basê nâ PortaÍiâ Conjuntâ RFB/PGFN no 1 .751 , de 2l1Ol2O14

=mitid€ 
às 07:52:33 do dia 22lO1nO19 <hora e dâta de Brasília>.

f àlida até 211O712019.
:odigo dê conúole da c€rtidão: 1C43.56OF.A8AD.82O7
lJalquer :'ãsure ou emêndâ invalidará eslê docuÍnênto.
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PM .FOLiiA

PlOCESSü
q 7

MODALIOAEE

PODER.'I.iDiCIÃRIC
.r u--si'1ÇA DC TRÂBàLHO

VISTO:

CERTIDÃO NEGATIVÀ DE DÊBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: c I CONSTRUCOES E SERVfCOS LTDA
(MATRIZ E FIIIÀIS) CNP,J: 13.011.588/0001-20

cerEidão n' : 165905888/2019
Expedição: 08/0L/2OL9, às 1-6:24:00
validade | 06/07 /2019 - 180 (cenEo e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

certifica-se que e r coNSERs€eBa E 6ERYrcos Í,TDÀ
(ltÀTRIZ E FILIÀIS) , inscrito (a) no CNP,J sob o n'

13 . 0 11 . 5 8I / O O 0 1 - 2 0 , NÂo ColrsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistsas.
Ceraidão emit.ida com base no arE. 642-A da Consolidação das L,eis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de Julho de 29]-:- , e
na Resolução Administrativa n' L470/2O!! do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 201L.
Os dados const.ant.es desta CerEidão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho e est.ão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçáo.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabefecimentos , agências ou filiais.
A aceitação desEa certidão condici.ona-se à verificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htEp: / /www. tst. jus.br) .

CerE.idão emitida gratuitamente .

r!{BoBuÀçÀo rIIPoRTÀIITE
Do Banco NacionaL de Devedores TrabalhisEas constam os dados
necessários à ldentificação das pessoas naEurais e jurÍdicas
inadimplentes peranEe a Justiça do Trabalho quantso às obrigações
estabelecidas em sentença condenaEória Eransitada em julgado ou em

acordos judiciai.s ErabalhisEas, j.nclusive no concernente aos
reeolhimenE.os previdenciárioe, a honorários, a cusEas, a

emolumenEos ou a recolhiment.os determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o M

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
inistério Púb1i-co o

ry
ii

Dúvidâs e s-r.lest.jes: 3ndt i,!s!,I'Js.t'r
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P!tr .TOLHAN' t? 3

PROCES§O
(Í\Í) c)t

MOOALiOADE

VISTO:

FsrArrô Do MÂRÀNHÁo
PoDER.,UDI(]ÁRIo

JUízo DE DIRErIo DAcov^R('A Dti sÀo BIiRN^RDo

VALDÊNIO RODRIGUES SILVA, SECRETÁRIO JUDICIAL SUBSTITUTO DA UNICA VARA
DO TERMO SEDE DA COMARCA DE SÃO BERNARDO, ESTADO DO MARANHÃO, NA
FORMA DA LEI, ETC.

AT eEX S

CERTIFICO como me faculta a Lei e a pedido de parte interessada que
revendo os Liwos de Distribuiçáo e Programa Themis PG desta Comarca c Secretaria
Judicial, ora a meu cargo, veriÍiquei que até a presente data, náo foi requerida neste
Juízo, nenhum Pedido de Falência ou Concordata, bem como ilÃO CONST AR Ação Cível
de Execuçáo Forçada, Fiscal, Patrimonial, Federal, Estadual ou Municipal, âté a presente
riata, contra a Firma de GI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob
n' 13.011.588 /OOOL-2O, aberta em 15/72/2OlO, com sede na Avenida Epaminondas Pio
Correia Lima, no 541 , Bairro Abreu, nesta cidade de Sáo Bernardo-MA. O referido é
verdade e dou fé. A presente certidão tem validade de 60(sessenta) dias. (Assinatura
autoriza de acordo com o artigo lo do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do
{aranhào n." 22 / 2009 -CGJ).

CERTIFICO mais que, a Secretaria de Distribuição â meu cargo, e a única
existente nesta cidade e Comarca de Sáo Bernardo - MA. O referido é verdade e dou fé.
Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum
)esembargador Bernardo Pio Correia Lima", nesta cidade de Sáo Bernardo, Estado do

'ÍÍaranhãs, aos 08 (oito) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, Valdênio
Rodrigues Silva, Secretário Judicial Substituto, mandei digitar, expedi e subscrevo.

São Bernardo-MA, 08 de março de 2O19.

e s Silva
ubstitutoo

cula 722O28

E.

Õ

Fórum Ôes. BemaÍdo É'io Coneia Lima, Rua Dom Pedro II, s/n.o, BairÍo Planalto, CEP 65.550-000, (98) 3477-1222

I

I
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FÁCIL íB HÀO-
:' r:: Lecnô ôô Ê-

FÁCILIIAR^NHÁo-

PM .FOLHAN' LTtl

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

MODÂLIOADE

VISTO:

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

CertiÍicamos que as inÍormaÉes abaixo constarn dos documentcs arquivados
nesta Junta Comercial e são na dala da sua

Governo do Estado do MaÍanháo
Secrêtária de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do [,laranhão

- r.oíll. Eíprr.d.k G I cOxgÍRtEO€E E SEnvlçG LIlr {E i lÍ!{.É.o: MrC19005r00O :

iLt,. JqLie S.o..lãdâ E ,p,!!&. Liúôd. lüüi""--**"""*--*1ã* ;;ffi'"*.Tffi;õã.-**"--i
. ã2OO72€8ra I ',r3.0! i.5aO/Wt-2O 1OU1Ü?01O i 6ll2nO10',";;;**
^ln,*L 

cEL EP r t€no^tl PIO COFnã^ U{ M 54t, 
^AREU 

- §& B.ntú/ A-CEP8SO{n i

' coMERcro vAREJlsra oE MAÍERrÀs DE cpNsÍRUCIo E GERAti cortrERcro VAREJTSTA DE MÂTERI^! EIETRJCo; coMERqo vAREJtsrA DE |TATERWS HrDRAulrcos:
CONSTRUçÃO OE EDIFICIOS| SÉRMÇOS T'E PNTUFú OE EDIFICIOS EM GERAL INSTALAçÁO E MÀll.'TÉ!€ÁO EIETfuCA OBRAS DE URB^NIZÂÇIO. ÂUAS. PRÀCAS E
C{ç"ADÀS; COIEIA OE RESIOLIoS xÁO F€arGOSOS; CO|§ÍRUqIO OE ROOOVI S E FEAROVIàS:CONSÍRtEÀO DE OBâÂ$DE{RTE FSPÉCIA(S; @NSÍRUçÁO D€ REDES OE
AAÀ'iÍECIMENÍO O€ ÁGIJA COLEIA OE ESGOTO E @i§TRUçÀO @ÊRELÂTÂS, Erc€IO OARAS IÉ IRRJGAçÁO| PÉAFURÀÇÀO Ê CONSI-RUCJO DE POÇOS OE AqJA OBR^S
OE TERRÁPLANÁGEM.

\.í 22o.oo,oo (ôr''b. vff! rd É.b)
c.ptt l lnl.3r.lE .t
Â, 22o.o0o,o0 (.t4-{B o vlri. Dí D.i.)

GtivaN oÂMÂscEi{o sttva

tzEoutEl oa l scEN sllva

CPF/CIIPJ
1t 3.697.$153
CPF'CXPJ
oa7 545 ?831{

P.rihlr.Cao D c.ptl
Rt 1í.000,00
Pr§dt ça. n qDrEl
Ra 6€.000,00

s

N

: ordo. rro 
^dútrbrr.do.

GTLV N DÀUÀSCE tO SILV
CPF
r/3,@7.5@53

álur201a 201ao3194

I fiilflfl ffi lllil ffi ffi ffi tffi tffi fiil ffi ilfi ffi ffi Ifi ffi
MAC1900057000

zBta-$$t@

E..t c.íridlo b drilL f,ibrEbn nb rn I tirl/zúlq ar lEitrZl ÍhdÊb d. 8...íL).
S. lnp.!*râ, wnÍc.. Íl. eêÉdd.do lD iüt :rh*r.iFüff- {cv-t , com o códgooo+fi8Êl

SEM STAÍU§

Liliah Ther6sa RodÍiguÔs Mondonça
SâdstáÍio Gêral

9--

%
1de1
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FÀCIL ueuH.ô- Govêrno do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Eslado do Maranháo

ô@ÉRs Dô l-
FÁcILi 

'4aRÁHnÃo 
-

PM .IOLHANO

MOOÂLIOADE

CERTIDÃO ESPECíTICN VISTO:

CêÍtificamos qúo as inÍorÍnaçõ€§ âbaixo coÍlstarn dos documeôtos arquivados
nesta Junta Comercial e sáo na data da sua

c.íin .f,* qe G I C9NSÍRUCOES E S€RViçOS LlDÁ-ME
êrcontr... r.g!.n ir. n .t JúÍt C.rxíd.I, ffi..qú:

PÍ?locolc MACI 900057240

CNPJ 13.01'r.5aan 0aÍ20

E n nç. csr|.r. cEL EP^ftorors Pro @iREI tiIA ra a,rr, e, aàiElr - !a. a-Ei./I^'cEP a§lrGrü

^rqdYrr..i!. 
F.ô.L.-

,a
zE
23't3

ír2

,2
lftER cro DE o^Do§ (ÊxcEro r.rc.r€ É rFÊEs^Ru!)
rfiER c o o€ oÂDo8 (E(csro NoaE ElPREs iu!)

rflEi cro 0É Dâoo§ (ÉGEro NoraE EIPÊErsaR{^l)
a:r{au^oE{rêvÍo DE r,rlcRogtFRE§

2015r1ú202

A .àiiçaô rL.E driróao d dló.qri. a Éâ dú d ÍÉ .iEiüadà 6 1rôt,2r14. - 1a:04:53 (lúárc d€ adí,.).
S. dlp.Er+ Eía e.rrrffi ú lrtE JLri.f.-#.Elôt 6 o êdiroltxDcArilB

1iluflffiffi§flffiffimffimffiffiHffirilH
MAC 1 900057240

Lilian TheBsâ RodÍlgu€Ê M€ndonça
SscÍbÉrlo(a) Geral

&-.->

c\
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PRocESS0$sl$g-13@\-l

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
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jr*r+re *r Íà:rríâí{rtl{ür5
ftgu*lrl!r ';+r*t*',r'M*llt5l;lg*it+ tra i'rl;ri*r *l*

Rô.utt do d. cotrtut sFlÍÉGRÂ.Icus

rDEnIIFrcaçÃo
CGc: 13.011,548/0001-20 tn.crhão E.t du.l: 12.349695-0

Ra.ão Soci.t: G I CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Rêginr. Apur.çáo! SIMpLES NACTONAL

Lr.{*Jr§a da, i ++r..;*,

PM .FOLHAN' Lth__l
PROCESSO ! ti c-1 rf)ôl
MOOALiOADE

VISTO:

ÍNFoRt{açóEs coHpLErrrENÍÂR.Es

ct{ÂE az«ogg - comÉnclo vlRgtsrA DE MÂTERIÂIS DE coNsrRuÇ"Ão EM
P.incip.l: GERÂI-

cNAEs s.cüÍdóriot

9q,So . O..crl9ão cú\E
t4212ooo coNiÍRUçÃo oE oBRÁs-oÉAirÉ ÉspÉclÂIs

422274r.

4399105

coNgrRuçÂo DE REDE5 DE AgastEq ExÍo oE Áq.JA, cor-EÍÁ DE Escoro E

coNsrRUçôEs coRRÉL Í^s. ExcEto oBÂ s oE tRsl6aç.Ão

pERFl./RÀçÀo E coNstRUçÀo DE roços DE ÁGUÁ

EI{DEREçO

Lôg.edóuro: AVE CEL ÉPAMINONDAS PIO CORREIÀ tlMA

Núrnêro: 541 Cornplanêrlto:

Ealrro: ABREU

l.lunicípio. SAO BERNARDO UF: MA

cEP: 65550000 DDO: TclêÍon :81726060

4313400

4712300

4744001

4120400

433040{

r32r500

38r1400

4211!01

OBRÂS DE ÍEÂÂÁD!ÊNÂGE"

coMÉRcto vÀREltsÍÁ oE üarÉNAL ErÉTRIco

coMÉRcto vaRÉllsrÂ oE tlarEpJÀs Íiloúuucos

coxsrRuçro DE Gorricros

sERv!ços oÊ nMÍuRÁ oE ED,tFioos,En GEÂÂ!

ttisrar cÃo E MÀxrJÍE cÃo ELÊftrc

oôr^s oÉ uiô^ÍrzÁçlo - RUA5, pRAçrs E crLçrDÀs

corErÁ D€ rtsiouos r{ro-rioàsos
coNsrRucÃo oE noDovtas ; FErÂovr s

Sitoeçáô Càd.rtr.l Vlgêotc: HASIúIADO

Dâtâ d.Ét situ.éo câd..tÉh 03/0712018

oBRIGAçõES

NFê a páftir dê (CNÂE's)

ÊDF a partir de:

CÍE a partir de:

Obs€rvação: Os alados acima estão baseados em informaçôes fornecidas Deio próprio
contribuinte côdastrêdo. Nilo valem como ceítidão de suô efeuvô existênciô de fàto e de
direlto, não são oponíveis à Fôzendô e nem exduem a responsôbiíidade tributária
derivada de operdções com ele aju§âdas.

Dàtâ dã consuhâ: 0810112019

Número da Consulta:

i-
#-+

W
1t1
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http://sistemas.sefaz.ma.gov.br/sintegra4sp/consultasintegrrconsultaSintegl-aResultadoconsultajsÍ
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PROCESSO

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
MOOALIDADE

Praça Bernardo Coelho de Almeida, 863, c-entro,
CNPJ: 0ó. I 25-189/ll00r {8

ATESTADO DE CAPACIDAI}E TECNICA

A empresa G.I CONSTRUÇÔES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ
sob o numero 13.011.588/0001-20, situada na Rua Duque de Caxias, centro no 21 -
Sào Bemardo-MA,. Atestamos que tais fornecimentos foram executados
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos que

desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, atesta ainda
para os devidos fins que nos fornece, serviços de construções de edificios e

ampliações em plena condições de uso e cumprindo plenamente todas as exigências
do Contrato.

São Bemardo - Ma,29 de Novembro de 2013.

Cristiana de Oliveira
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestâo

.',:ci2n2 + AtiÍ1'! ll1: " 
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Ànôtrqaô !.jr. Rc!poosàbilidôdê fé<nicà - ÀRÍ
!!i ô-' ó.í116, de 7 de dezenrbÍo di1 1977

io$selho Rcqrôndl dê Fnqenharia .. AgroÍtoíl|iâ do E<tado do llàranhàí]

_ 'a,.rir..a,.r.ú I " r, ..

il:r,..Ê(, xlrÁ$À u! tlas' JllÉt Lo
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