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CONTRATO SOCIAL

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA

ARAÚJO, brasileira, nâtural de Bertolinia - Pl, casada sob o regime de comunháo
parcial de bens, nascida em 26/06/1960, empresária, CPF: '153.'133.443-15, ldentidade

397.637 SSP-PI, residente e domiciliada na rua Padre Cirilo Chaves, 1515, apto.1504,

bairro Noivos, CEP: 64045-310, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO,
brasileiro, natural e Teresina - Pl, divorciado. nascido em 22i0611984, empresário, CPF

n" 992.798.193 - 72, identidade:2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua

Pad:e Cirilo Chav,;s no 15í5 apto 1504, Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina -
Pl, resolvem de comum acordo, a constituiçâo de uma sociedade empresaria limitada,
que se rÍ)gera pelas clausulas e condiçÕes seguintes e, nas imissões pela legislação
especifica que disciplina essa forma societária.

Cláusula Primeira - Da Oenominação Social e Sede
1.1. A sociedade giará sob o nome empresarial ARAÚJO & ARAUJO
CONSTRUTORA LTDA, e o nome de fantasia D & A Construtora Ltda.

Cláusula Segunda - Da Sede
í.1 - Terá sua sede á Rua Francisco Jose Pereira, 293 - Centro - Coivaras - Pl -
CEP: 64.335-000.

Cláusula Tcrceira - Das Filiais ê Outras Dependências
2.'1. A Sccierjacie poCe.á a qualquer tenrpo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no
país, oor delibe.ação dos sócios.

Cláusula Quarta - Do Objetc Social
3.1 . O obieto social da: sociedade é Cl'l/rt.: 71.12-0-00 - Serviço de engenharia como
ativiiade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 - Administração
de obras; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de
cartografia, topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construçáo de edifícios; CNAE
42.13-8-00 - Obras de urbanizaçáo - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 -
Serviços de transporte de passagelros - locação de automóveis com motorista; CNAE
77 .11-0-00 - Locação de automóvel sem cr:ndutor; CNAE 77.31-4-00 - Aluguel de
máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Transporte
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escolar; CNAE 47.44-0-99 Comercio varejista de mate 'de éon q
l

CNAE 81.2'!-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios VISTO:

Cláusula Quinta - Do Capital Social
4.1. Neste ato o capital social registrado é R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)'

dividido em 20 (vinte mil) quotas de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais) cada uma,

integralizado em moeda corrente do País, subscrito pelos sócios distribuídos da

seguinte forma e que o mêsmo se integralizará neste ano.

soctos % Quotas Valor R$

ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO 50,00% 'Í 0.000 250.000,00
DAVID ALVES DE ARAUJO 50,00% 10.000 250.000,00
TOTAIS 100% 20.000 500.000,00

Cláusula Sexta - Da Cessão e Transferência das Quotas
5.1 . As quotas da sociedade são indivisíveis e náo poderáo ser cedídas ou transferidas
sem o expresso consêntimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de
condiçoes e preço, o direito de preferência ao sócio que queira adquiri-las. O sócio que
pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas, deverá manifestar sua
intenção por escrito ao(s) outro(s) sócio(s), assistindo a este(s) o prazo de 30 (trinta)
dias para que possa(m) exercer o direito de preferência, ou, ainda, optar pela

dissolução da sociedade antes mesmo da cessão ou transferência das cotas.

Cláusula Sétima - Da Responsabilidade dos Sócios
6.1. A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.

Cláusula Oitava - lnicio e Prazo de Duração
7.1. A sociedade iniciará suas operações na dala da assinatura do contrato social e o
prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado

Cláusula Nona - Da Administração e Uso da Firma
8.i. A administração dos negócios da Sociedade será exerclda CONJUNTAMENTE
pelos Sócios a STa. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO e o ST. DAVID ALVES DE
ARAÚJO, conforme indicados na forma deste lnstrumento, que representarão a
sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.
8.2. Os sócios não poCerão, em qualquer circunstância, praticar atos de liberalidade em
nome da sociedade, tais como a prestação de garantias de favor e outros atos
estranhos cu p§udiciais aos objetivos e negôcios sociais, configurando-se justa causa
para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. 1.085 do Código Civil brasileiro
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VISTO:

Gláusula Décima - Do Pró-Labore
9.1 . O pró-labore do(s) administrado(es) seráo fixados de comum acordo entre os

sócios, obedecidos os limites legais da legislação do imposto de renda.

Cláusula Décima Primeira - Do Balanço e Prestação de contas
'10.1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento

do balanço patrimonial, de resultado econômico e, apurados os resultados do exercício,

após as deduçÕes previstas em lei e formação das reservas que forem consideradas
necessárias, os lucros e prejuízos serão distribuídos e suportados pelos sócios,
proporcionalmente às quotas do capital social que detiverem.
10.2. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberaráo
sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

Cláusula Décima Sêgunda - Do Falecimento ou lncapacidade Superveniente
11.1. No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios
será realizaCo em 30 (tr!nta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao(s)
sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de
alteração contratual com a inclusáo deste(s).
11.2. Caso náo venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(áo)
seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento,
em í0 (dez) prestações mensais e sucêssivas, corrigidas monetariamente pelo IGP-M
(FGV), ou outro indice que o venha substituir, vencendo-se a primeira parcela após 30
(trinta) dias da data do balanço especial.
11.3. Em permanecenCo apenas um sócio, este lerá o prazo de í80 (cento e oitenta)
dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o
mesmo ccnl todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Cláusrrla Décima Terceira - Deliberação Social
12.1. As deliberaçóes sociais serão tomadas sempre por reuniáo dos sócios, a serêm
corvocadas previamente, no prazo mínirno de 3 (três) dias úteis;
12.2. As convocações das reuniões dos sóclos se fará por meio de carta registrada,
telegrama, por e-mail, ou por qualquer outro meio ou forma, desde que comprove o
envio e o teor da convocação;
12.3. As formalidades de convocação das reunióes poderão de ser dispensadas nas

hipóteses previstas em lei.
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Gláusula Décima Quartâ - Desimpedimento e Legislação Aplicável
13.1. Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer

crimes previstos em Lei ou restriçÕes legais, que possam impedi-los de exercer

atividades empresariais.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos pêla aplicaçáo dos dispositivos do Código

Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo

das disposições supervenientes.

Cláusula Décima Quinta - Do Foro
14.1. Fica eleito o Foro de Teresina, paÍa os procedimentos judiciais referentes a este
lnstrumento de Contrato Social, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este inst.umênto, em via única, que
serâo assinadas por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado
do PiauÍ de forma digital e devolvida aos contratantes, depois dê anotada.

Teresina - Pl, 13 de maio de 20í6
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ADITIVO 01 . ARAUJO & ARAUJO CONSTRUT

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO, .,,
brasileira, natural de Bertolinia - Pl, casada sob o reglme de comunhão parcial de bens,
nascida em 26/06/1960, empresária, CPF: 153.133.443-15, ldenlidade 397.637 SSP-PI,
residente e domiciliada na rua Miguel Arcoverde, 655, Torre B, bairro Noivos, CEP: 64046-
170, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e Terêsina - Pl,

divorciado, nascido em 2210611984, empresário, CPF no 992.798.193 - 72, identidade no

2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves no 1515 apto 1504,
Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina - Pl, resolvem alterar a empresa Sociedade
Empresaria Limitada ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME, com o nome
fantasia D & A Construtora Ltda, registrada na Junta Comercial do Estado do Piaui sob o
NIRE ?2200448895, pordespacho de 1210712016, CNPJ 25.186.1621000197 , situada à Rua
Francisco Jose Pereira, 293 - Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP:
64.335-000, decidem alterar as condições e cláusula abaixo relacionados:.

Cláusula pÍimeira - Do Objeto Social
CNAE: 71.12-0-00 - Serviço de engenharia como atividade principal e como

atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 - Administraçáo de obras, 71 .1 1-1-00 - Servíços
de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; CNAE
41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanizaÇão - ruas,
praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços de transporte de passageiros - locaçáo de
automóveis com motorisla; CNAE 77.1 í -0-00 - Locação de automóvel sem condutor; CNAE
77.31-4-00-Aiuguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, CNAE 49.24-8-
00 - Transporte escolari CNAE 47.44-0-99 Comércio vare.lista de materiais de construçáo
em geral, CNAE 81.21-4-00 - Limpeza em predios e em domicílios e CNAE 381 1-4-00 -
Colete de resíduos não perigosos.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas

Teresina - Pl, 10 de janeiro de 2017
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VISTO

PREAMBUI.O

Cláusula orimeira: Neste ato retira-se da sociedade o sócio acima identificado, a Sra.

ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO, cedendo e transferindo a totalidade de suas cotas,

equivalente a50%do capital social de RS 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) ao sr.

DAVID ATVES DE ARAÚJO.

Ato Constitutivo da EIRELI
DAVID ALVES DE ARAUJO. EIRELI - ME

Cláusula Terceira - O capital será RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representado porüma

cota de igual valor nominal totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do P
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RESPONSABILIDADE TIMITADA

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO, brasileira,

natural de Bertolinia - Pl, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em

26/06/1960, empresária, CPF: 153.133.443-15, ldentidade 397.637 SSP-Pl, residente e

donriciliada na rua Miguel Arcoverde,655, Complemento: APT 1102-B COND POETIC, bairro

Noivos, CEP: 64O46-f70, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e

Teresina - Pl, divorciado, nascido em 22106/L984, empresário, CPF ne 992.798.193 - 72,

identidade ns 2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves ns 1515

apto 1504, Bairro Noivos, CEP: 64,045 - 310, Teresina - Pl, resolvem alterar a empresa

Sociedade Empresaria Limitada ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME, registrada

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200448895, por despacho de

12lO7 /2Ot6, CNPJ 25.186.162 /OOO7-97 , situada à Rua Francisco iose Pereira, 293 -
Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000, decidem

TRANSFORMAR de Sociedade Empresaria Limitada para EMPRESA INDIVIDUAI DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI nas condições e cláusula abaixo relacionados:.

Cláusula Primeira - A empresa girará sob o nome empresarial DAVID ALVES DE ARAÚJo - ElREtl

- ME, terá como nome de fantasia: Araújo & Araúio Construtora

Cláusula Seeunda - A sede da empresa será na Rua Francisco lose Pereira, 293 -
Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000
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CláusulaQuarta-Oob jetivo da empresa será as atividades

engenharia como atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 -
Administração de obras; 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços

de cartografia, topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços de

transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE 77.11-0-00 -
Locação de automóvel sem condutor; CNAE 77,31-4-00 - Aluguel de máquinas e

equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Transporte escolar; CNAE 47.44-

0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza

em prédios e em domicílios e CNAE 381.1-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos.

Cláusula Quinta - A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

CláusulaSexta-Ares ponsabilidade do empresário é restrita ao va lor de seu ca pital e responde

exclusivamente pela integralização do capital.

Cláusula Sétima - Aadministração será exercida pela titular DAVID ALVES DE ARAÚJO as quais

caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da empresa em.iuízo ou fora dele,

podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, ficando o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onêrar ou

alienar bens imóveis da empresa.

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercÍcio , em 31 de dezembro, o administrador prestará

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou

perdas a pu radas.

Cláusula Nona - Nos quatro rneses seguintes ao término do exercício, o empresário

Celiberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Cláusula DécimE - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fllial ou outra

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devida m ente assinad a pelo titular da

empresa.

Cláusula Décima-primeira - O Adnrinistrador declara , sob as penas da lei, de que não está

impedido de exercer a administração da ElRELl, por lei especial, ou em virtude de condenação
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MOÜALIDAIE

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que v oraname

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a

propriedade.

Clá usula Décima-segunda - Declaro , sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra

empresa dessa modalidade.

Cláusula Décima-terceira - Fica eleito o foro de Teresina - Piauí paraoexercrcroeo

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de ElRELl, será assinado em 1 via pãra registro na junta

comercial do estado do Piauí.

Teresina - P|,02 de outubro de 2017

,ÍL .J
David AlvesdeA ta

tuloAntonia Alves de Sousa Araujo

Sócia-Retirante Titular /Administrador
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DAVIDALVES DE ARAÚJO. EIRELI -
Aditivo 01

PREÂMBULO

Pelo presente instrumento particular, o Sr. DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e

Teresina - Pl, divorciado, nascido em 22/O6/t984, empresário, CPF ns 992.798.193 - 72,

identidade ne 2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves ne 1515

apto 1504, Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina - Pl, resolve alterar a Empresa

lndividual de Responsabilidade Limitada DAVID ATVES DE ARAÚJO - ElREtl- ME, registrada

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200448895, por despacho de

L2/O7 /2076 e alterado para o NIRE 22600022976, por despacho de 231L0/20L7, CN?J

75.786.1621O0OL-97, situada à Rua Francisco Jose Pereira, 293 -Complemento: Galpão 293

- Centro - Coivaras - Pl - CEP: 54.335-000, decide nas condições e cláusula abaixo

relacionados:,

Cláusula primeira: A Em presa que vinha exercendo seus negócios no endereço conforme
acima, passa a fazê-lo agora no seguinte endereço: avenida Raul Lopes, 880 complemento:
SALA 1417; EDIF POW PREMIER, Jóquei - 64.048-065 - Teresina - Pl

Cláusula Terceira - Fica alterado o objeto para: CNAE: 71.12-0-00 - Serviço de engenharia

como atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 - Administração

de obras; CNAE 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de

cartografia. topografia e geodésia; CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE 42.13-

8-00 - Obras Ce urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços de

transporte de passagei.os - locação de automóveis com motorista; CNAE 77.11-0-00 -
Locação de automóvel sem condutor; CNAE 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e

equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 - Transporte escolar; CNAE 47.44-

0-99 Comércio varejista de materiais de construção em geral; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza

em prédios e em domicílios; CNAE 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; CNAE

46.77-L/OO - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7100 -

Comércio atacadista de material elétrico; CNAE: 46.72-9/00 - Comércio atacadista de
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Cláusula Segunda Fica alterado o capital social de RS 500.000,00( quinhentos mil reais) para

RS 900.000,00 (Novecentos mil reais), representado por uma cota de igual valor nominal
totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.
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ferragens e ferramentas; CNAE: 46.74-5/00 - Comércio at

1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE: 42.11-
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pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE: 42.2L-9/01 - Construção de barragens e represas

para geração de energia elétrica; CNAE: 42.27-9/O2 - Construção de estações e redes de

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de

telecomunicações; CNAE: 42.22-7 /Ot - "Construção de redes de abastecimento de água,

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação"; CNAE:42.22-7102 -

Obras de irrigação; CNAE:42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos,

exceto para água e esgoto; CNAE: 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; CNAE:

42.92-8/02 - Obras de montagenr industrial; CNAE: 42.99-5101 - Construção de instalações

esportivas e recreativas; CNAE: 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não

especificadas anteriormente, tais com: construção de estruturas com tirantes, as obras de

contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; CNAE:

43.1,1,-8101- Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.7t-8/OZ - Preparação de

canteiro e limpeza de terreno; CNAE: 43.12-6100 - Perfurações e sondagens; CNAE: 43.19-

3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tai como: a

drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o

rebaixanrento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de

rnaterial inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de

extração de petróleo e gás natural; CNAE: 43.21-5/00 - lnstalação e manutenção elétrica;

CNAE: 43.22-3101 - lnstalâções hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE: 43.22-3102 -

lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e

refrigeração; CNAE: 43.22-3/03 - lnstalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE: 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; CNAE: 43.29-1/99 - Outras obras de

instalações em construções não especificadas anteriormente, tais como: a instalação de

sistemas de limpeza por vácuo e o revestimento de tubulações; CNAE: 43.30-4101 -

lmpermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 43.30-4/02 - lnstalação de portas,

.larei:s, tetoi, divisórias e armários embutidos de qualquer material: CNAE:43.30-4103 -

Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE: 43.30-4/04 - Serviços de pintura de

edifícios em geral; C[!AE: 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em

irr:eriores e exteriores; CNAE: 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, tais

como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a

instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante e a colocação

de vidros, cristais e espelhos; CNAE: 43.91-6100 - Obras de fundações; CNAE: a3.99-1/03 -

N
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Obras de alvenaria; CNAE: 43.99-1/05 - Perfuração e con Ml§X6:de pocos deá ua;

43.99-L/O4 - "Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras"; cNAE: 43.99-1/99 - Serviços

especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: a construção

de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas,

chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. Os serviços de limpeza de fachadas, com

jatearnento de areia, vapor e semelhantes; CNAE: 46.35-4101 - Comércio atacadista de

água nrineral; CNAE: 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

equipamentos de telefonia e comunicação; CNAE: 46.79-6/01 -Comércio atacadista de

tintcs, vernizes e similares; Ct,lAE: 49.:iC-2/02 - 'Transporte rodoviário de carga, exceto

prodL'tcs perigosrs e mudln;as, inter:rl:"rnicipal, interestadual e internacional" e CNAE:

78.7C-8/OA - S-.!4ção e agen.ia11entc de'rãc-de-obra.

À vista tla motlificação ora aiustada, consolida - se o contrato social sob as condições
seguintes:

EIRELI - ME, terá como nome de fantasia: Araújo & Araújo Construtora

! jáuSgl-a-§ggU1Cê - A sede da ernpresa será na Avenida Raul Lopes, 880 complemento: SALA

1.1.:1,'; EDIF POT)' PR:MlER, Jóouei - 64.04a-055 - Teresina - Pl

Clárr:ula Íerceira - O ca pitai re-i RS 900 r,0ú 00 (Ncvecentos mil reais), representado por

uína cct, de igual 'r:.lc: non'::?! t:rtalln)e:'a rrtÊgÍãlrzada neste ato, em moeda corrente do

País.

Cláusula Quarta- O objetivo d3 empresa s..:,'i :s ativi.lades de: CNAE: 71.12-0-00 - Serviço de

engenhsria corno atividade principal e como ativ;dades secundárias: CNAE 43.99-1-01 -
Administração de obras; 71.1i-1-00 - Se:viços de arquitetura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços

de çartografia, topografia e geodésia; CNA,E 41.20-4-00 - Construção de edifícios; CNAE

42.13-8-00 - Obras Ce urbanização - ruas/ praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - Serviços

de transporte dc passageiros - locação de automóveis com motorista; CNAE 77.11-0-00 -
Lccação de airtomóvel sem cond'.rtor; CNAE 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e

e7r
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cqLripamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24-8-00 !Í6dôapg;!-1esco la Li ÇNAE4
0-99 Cornércio varejista de rnâteriais de construção em gera ; CNAE 81.21-4-00 - peza

em prédios e em domicílios; CNAE 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; CNAE

46.77-L/OO - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7/00 -

Comércio atacadista de material elétrico; CNAE: 46.12-9/OO - Comércio atacadistã de

ferragens e ferramentas; CNAE: 46.74-5/OO - Comércio atacadista de cimento; CNAE: 42.11-

U01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE: 42.11-1102 - pintura para sinalização em

pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE: 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas

para geração de energia elétrica; CNAE: 42.21-9/OZ - Construção de estações e redes de

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.2L-9/O4 - Construção de estações e redes de

telecomu n icações; CNAE: 42.22-7 /01, - "Construção de redes de abastecimento de água,

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação"; CNAE:42.22-71O2 -

Obrers de irrigação; CNAE:42.23-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos,

exceto para água e esgoto; CNAE:42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; CNAE:

42.92-8/02 - Obras de montagem industrial; CNAE:42.99-5/01 - Construção de instalações

esportivas e recreativas; CIJAE: 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não

especiíicadas anteriormente, tais com: construção de estruturas com tirantes, as obras de

contenção e a construção de cortinas de proteção de encostas e muros de arrimo; CNAE:

43.I7-8/Ot - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.77-8/02 - Preparação de

canteiro e limpeza de terreno; CNAE:43.12-6/00 - Perfurações e sondagens; CNAE:43.19-

3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, tai como: a

drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o

rebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineração: a remoção de

material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de

extração de petróleo e gás natural; CNAE:43.21-5/00 - lnstalação e manutenção elétrica;

CNAE: 43.22-3101 - lnstalações hidráulicas, sanitárias e de gás; CNAE: 43.22-3102 -

!nstalação e !'nanutenção de sistema5 centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração; CNAE:43.22-3/03 - lnstalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CNAE: 43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; CNAE:43.29-1/99 - Outras obras de

ingtalações em construções não especificadas anteriormente, tais como: a instalação de

sistemas de limpeza por vácuo e o revestimento de tubulações; CNAE: 43.30-4/01 -

lm permeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 43.30-4/02 - lnstalação de portas,

janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material: CNAE: 43.30-a/03 -

Obras de acabamento em gesso e estuque; CNAE: 43.30-4/04 - Serviços de píntura de
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edifícios em geral; CNAE: 43.30-4105 - Aplicação de re
vi

ir'terioies e exteríores; CNAE: 43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, tais

como: os serviços de chapisco, emboço e reboco, a instalação de toldos e persianas, a

instalação de piscinas pré fabricadas, quando não realizada pelo fabricante e a colocação

de vidros, cristais e espelhos; CN/rE: 43.91-6/00 - Obras de fundações; CNAE:43.99-1/03 -

Obras de alvenaria; CNAE:43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; CNAE:

43.99-I/O4 - "Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras"; CNAE: 43.99-1/99 - Serviços

especializados para construção não especificados anteriormente, tais como: a construção

de fornos industriais, a construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas,

chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. Os serviços de limpeza de fachadas, com
jateamento de areia, vapor e semelhantes; CNAE: 46.35-4/0t - Comércio atacadista de

água mineral; CNAE: 46.52-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

equipamentos de telefonia e comunicação; CNAE: 46.79-6101 -Comércio atacadista de

tÍntas, vernizes e similares; CNAE: 49.30-2/02 - 'Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional" e CNAE:

78.10-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra.

Cláusula Quinta- A presente empresa se constitui por prazo indeterminado.

Cláusula Sêxta- A res ponsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e

responde exclusivamente pela integralização do capital.

Clá usu la Sétima -A administração será exercida pela titular DAVIDATVES DE ARAÚJO as

quais caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da empresa em juízo ou

fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, ficando o uso do

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da empresa.

Cláusuia Oitava- Ao término de cada exercício , em 31 de dezembro, o administrador prestará

contas justificadas de sua adrninistração, procedendo à elaboração do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os

lu cros ou perdas apuradas.
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T
!lé-Ufulê_-N.enê- Nos quatro meses seguintes ao términ o

deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) qua ndo for o caso

Cláusula Décima- A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular

da empresa.

Cláusula Décima-primeira- O Administrador declara , sob as penas da lei, de que não está

impedido de exercer a administração da ElRELl, por lei especial, ou em virtude de

condenaçào criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,

peita ou iübcrno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

fina:rceiro raclonal, corrtra normas de defesa da concorrência, contra as relações de

consurno, fé rúbl!cs ou a nroprledade.

Cláusula Décima :SgCs!!lg- Declarc. sob as penas da lei, que não participo de nenhuma

outra empresa dessa modalidade,

Cláusula Décima-terceira- Fica eleito o foro de Teresina - Piauí paraoexercícioeo

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de ElRELl, será assinado em l via para registro na junta

comercial do estado do Piauí.

T:resina - P|.02 de maio de 2018

David Alves de Araújo

T]tular /Administrador

N
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VISTO:

C
a

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República

Sêcretaria de Racionalização e SimpliÍicação

Departamento de Registro Emprêsarial e lntêgraçáo

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Piauí

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO ELETRONTCA

CertiÍicamos que o ato da empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME , assinado digitalmente,

encontra-se registrado na Junia Comercial do Estado do Piauí sob o número P|P1801249541 .

À vâIldtad. d..r. aocuú€uro, ge iryreeeo, ficâ .ujêito à cc@Dr@Àção Aê suâ auteDticialàdê EoB r€sDêctivos Dortàls.
IEforDriEalo s€us re3g6ctlro! cóatisos dl6 weriflcâção
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MOi]ATIDAXE-

VISTO:

_-a

IImo. Sr. Presidcntc da Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

A Empresa DAVID 
^LVES 

DE ARAUJO EIRELI, com âto constitutivo registrado ne Juntr Comercial
em 1210712016, NIRE: 22600022976, CNPJ: 25.186.162/0001-97, estabelecido(a) na AVENIDA Raul Lopes.

880 SÁLA l4l7:EDIF Poty Prenrier;, JÓQUEI. Teresina - PI. CEP: ó4048-065, requer a Vossa Senhoria o
arquivãmento do presente irslru'nento e declara, sob as penas da l,ei, quc se reenquadra da condiçào de

EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, tros termos da Lei Con:plementar n" l2l. de

t4lt2/2006.

Código do ato: 309
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO
MICROEMPRESA

l'cresina - Pf. OJl10,,20 I tl

DAVID ALVES DE ARAI.'JO
Tinrlar/.{dminislrador

' Eía du.ttuntu tui sardo io p!.t.I Ptd; Diàit tl

CER?IrICo O REoIaTRO Elí 11/10/2018 12:30 gOB Nr 20180411011.

,&
T

H
v

2s

F JUCEPI

pRcr!9coro: 180a1{011 DE 11l10/2018. CóDrGO DE VERTEICÀÇIO:
11804308301. NIRE: 22500022976.
DÀ\'^ID ÀJ]VES DE ÀiÀUi'O EIREI,I
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lll . tglltA No

ROCESSO

OOALIDADE

SIO:

TOMADA DE PREÇOS N" 0',t2t2020

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no

25.186.16210001-97, sediada na AV. Raul Lopes No880 - Jóquei, Teresina-Pl,
por intermédio do seu representante legal DAVID ALVES DE ARAUJO CPF No

992.798.193-72, R.G.: 2038799 SSP/PI, DECLARA, para fins do disposto do
Edital de TOMADA DE PREÇOS N'012/2020, sob as sançÕes administrativas
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, e
considerada:

(x ) MICROEMPRESA, conforme lnciso ldo artigo 30 da Lei Complementar no

123, de 1411212006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do artigo 30 da Lei

Complementar no1 23, de 1 41 1212006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedaçÕes constantes do
parágraÍo 40 do artigo 30 da Lei Complementar no í23, de í4 de dezembro de
2006.

Sáo Bernardo/MA 07 de Janeiro de2020

DavidAlves de Araújo
CNPJ: 25. 1 86. 1 62t00o1-97

cPF No 992.798.193-72
R.G.: 2038799 SSP/PI

Rua Padre Cirilo Chaves 1515, Noivos, Teresina-Pl
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AV. Raul lopes Ne880 - Jóquei, Cep: 64048-065 - Teresina-Pl

DAVID AwES DE ARAUJO EIRELI - ME, CNPJ ne 25.186.16210001-97, Fones: 86 9.9425-922L

E-mail: construtoreltdaaraujo@gmail.com
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Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/0112020 às 21i23i11 (data e hora de Brasília).
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO OE tNSCRtÇÀO

25.íE6.í62/0001.97
irÂTRtz

coMpRovANTE DE rNScRrçÃo E DE srruAÇÀo
CADASTRAL

OAÍA DE ABERTURÂ

12t07t2o',t6

NOME €MPRESAÊIAL

DAVID ALVES DE ARÁUJO EIRELI

Ii-JLO DO FS'ABFI FCIMFN'O INOVE OL I A\IASIÀI
ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA ME

cóorco E oEScRrÇÁo oa aTrvrDAoE EcoNôMlcA pRtNclpÂL

71.í2-0.00 - Sorvlços do engenharia

coorGo E 0EScRrçao oas aÍlvtoAoEs EcoNÔMrcas sEcuNDÀRras
38.íí{-00. Colota de reslduo3 nâo-pêrigosos
41.20-4-00 - Construçào de edlíiclos
,Í2.11.1.0í . Con3trução de rodovlas e Íorrovias
42.íí.í.02. Plnlura para slnalizâção 6m plstás Íodovlárlas ê aoÍoportos
i12.13{-{r0 - Obra8 do urbanl2ação . ruas, praças e calçada3
42.2í.9.01 - Construçáo de barragêns ê rop,6sas para goração do enorgla olót.lca
42.2í-9-02 - Con3truçâo dê êstaçõês e rsdgs ds dlstrlbulçáo de energla elótrlca
i12,2í.9.0,{ . ConEtruçáo do 96taçóe8 e redes de telecomunlcaçóqg
12.22.741 . Conaltução de redos dê abaslêcimonto de água, colota de esgoto g construçóes correlâtâs, excêÍo obrâs dê
lirlgação
42,22-742 - Ohâa do lnlgaçào
42.23.5-00 . Conttrução do rodss de tran3portês po. duto3, exceto paÍ8 água o gsgoto
42.924-01 . Montagom de êstruturas m€tállcas
42.92-8-02 - Obra3 de montaggm lndustrial
42.99-5-0'l - Construçáo de lnStâlaçóer êspoÉiva5 I recÍeativâg
42.99-5-99 - Outía3 obrâs dq engonhariã civil não e3psciÍlcadág ânle ormsntê
43.1í.8.0í - Domollção do ediÍícios ê outras êstruturas
43.íl-8-02 - Prgparação de cantslÍo e limpsza ds torrsno
43.í 2.6-00 . PorÍuÍaçõos ê sondaggns
43.19-3{0 . Sorvlços de pÍqparação do terrêno não especiílcados anterlormonte
43.2í.5-00 . lnstalaÇáo ê manutonção glétrlca

cootGo E DEscRtÇÀo oA N ÍuREzrJuRlorca
230-5 - Empr.sa lndlvldual de Rgsponsabllidadq Llmitada (de Naturcza EmpÍêaá

LOGRAOOURO

AV RÁUL LOPES
NÚMERO

880
COMPLEMENTO

SALA 1417 EDIF POTY PREMIER

64.048-065 JOQUEI TERESINÂ PI

€NDEREÇO ELEÍRÔNICO

CONSTRUTORALTDAARAUJO@GMAIL.COM
IELEFONE
(86) 9,r25-9221

€NÍE FEoERAÍrvo RÉspoNSÁvEL (EFR)

srruÀÇÁo caoasrRÂL
ATIVA

DATA DA §IÍUAÇÃO CADASTRAL

12t07 t2016

MOTIVO DE

ESPECIAL OÀÍA OÁ SITUAÇÁO ESPEC]AL

?
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43.22.3.0í - lnstalações hldráullcas, sanitárias e de gá3

'13.22-3-02 
- lnstalação ê manutenção do slstemas cêntEls de ar condlclonado, dê v6ntllaqão ê reírlgeração

i13.22-3-03 - Instalações de al3tema de provenção contÉ lncôndlo
43.29-1-04 - ilontágêm o lnstalação do slstemas ê êqulpâmêntos de ilumlnâção e slnallzação em vias públlcas, po.tos o
aoroportos
43.29.1.99 - Outras obra3 de lnatalaçôes em constauçõês não êspeclficadas ant6rlolmêntg
43.30.1-0í - lmpêÍmêablllzação om obras de €ngênharlâ clvll
i13.30.4-02 - lnstâlaçáo do portas,lanelas, telos, dlvlsórles e a.mários embutid03 do qualqu6r material
i13.30.4-03. Obras dg acabamento em gesso I ê6tuquo
,ú3.30-4-04. Se.viços do plntura de edilicios em geral
43.30-4-05. Apllcaçáo dq rovostlmênlos 6 dê Íêslnas om lntgíoÍes € oígíoÍos
43.30-4-99 . Outras obras do acabamqnto da constÍuçào
,13,9í.6-00 - Obras d6 íundaçóos
43,99-í-0í - Admlnlstração do obras
43.99-í-03 . Obras dê alvonarla
43.99-í-oil - Servlço8 do oporação 6 fomeclmenÍo de equlpamsnto3 para transporte o olêvaçâo dê caÍgas ê pêssoas paÍa
u30 6m obra§
43,991-05. Psíuração o con3trução ds poços do água
,03.99-l-99. Serviço3 ospêclallzados para conslrução não 93pgclícados antqrlormonto
46,35-4-0í . Comérclo atacadlsta d9 água mlneÍal
46.52.4-00 - Comórcio atacadllta de componentos olot.ônlcos ê equlpamentos de teleronla e comunicação
46.7í.1-00 - Comórclo âtacadl3ta do madelra e produlo! dg vadoa

o E oEscRt IASDAS ATIVIDAOES ECON ICAS SECIJN

ESPEC AL

&
REPU

CADAST

BLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RO NACIONAL DA PESSOA JURíDI

MoDALT0ADE t
[ISTO:

ERO DE INSCRI

25.186.162,/0001-97
MATRIZ

coMpRovANTE DE tNScRtçÃo E DE srruAÇÃo
CADASTRAL

DAÍA DE ABERÍURA

NOME EMPRESARIÁL

OAVID ALVES DE ARÂUJO EIRELI

GO E DESC OA NATUREZÀ

230.5. Emprosa lndlvldual do Rosponsabilidado Llmltada (de Naturgza Empresá

AV RÂUL LOPES
NÚMERo

880
COMPLEMENTO

SALA I417 EDIF POTY PREMIER

MUN CiP O

TERESINA PI

CEP

64.048-065
BÁIRRO/DISTRITO

JOOUEI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONSTRUTORALTOAARAUJO@GMAIL.COM
ÍELEFONE

1861 9125-9221

ENTE FEDERATIVO RES (EFR)

ATIVÂ
OATA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL

12t07t2016

MOÍrVO OE

SIIUAÇÁO ESPECIÁL

05to1t2020

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n" 'l .863, de 27 de dezembro dê 2018

Emitido no dia 05/0í/2020 às 21:23:11 (data e hora de Brasília).
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t)510112020

Aprovado pela lnstruçâo NoÍmativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 05/0112020 às 21i23i11 (dafa e hora de Brasilia).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PROCESSO Í)

-!á-

MOÜALIOADE

L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
VISTO:

cÔotco E oEscRtÇÁo oAs AÍrvroaDES EcoNÔMrcas sEcuNoÁRras
46,72-9-00 - ComáÍclo atacadi8ta de forragens e forÍamgntas
46.73-7-00 - ComéÍclo atrcadlsta de matêÍlal êlétÍico
46.74-5-00. ComéÍclo atâcadlsta de cimênto
46.79.6.0í . Comá,clo atacadlsta de tlntas, vêÍnizês e slmllares
47.,04.0-99 - ComáÍclo varejlsta do materials ds conskuçáo êm geral
4§.23-0-02. Sêrvlco de transpoÍtE dE passagslros .locação dê aulomóvo13 com molorista
49.24-8.00 - ÍranspoÍle sscolar
i10.30-2-02 - Trânsporle rodovlário de ca.ga, êxcêto pÍodutos porlgoao! o mudançaa, lntgÍmunlclpal, ihlêrêstâdual 6
lntemaclonal
7í.í1-1-00. Se!.vlÇos do arqultetúra
7í.í9.7.0í - Ssrvlços do cartograÍla, topo0rafia ê gêodásla
77.íl-0-00 - Locação do aulomóvêls sem condutoÍ
77.3í4-00 - Aluguol d. máqulnaa I squipamentos agícolaa gem opeÍâdor
78.10-8-00 - Soloçáo e âgênclamsnto do máo-dorbÍa
8í.21.{-00. Lhpoza em p,édlos ê êm domlcíllos

cÔoco E DESCRTÇÃO DA NAÍUREZ,A JURiOtCÁ

230-5 - EmpÍe.â lndlvldualdo Rssponsabilidade Llmitada (de NatuÍoza EmpresáÍl

IOGRADCURO
AV RAUL LOPES

NUMÉRO

8E0
COMPLEMENÍO

SALA 1,rí7 EDIF POTY PREMIER

CEP

64.048.065
BAIRRO/DISTRIÍO

JOQUÊI
Mr.lNrcíPto

TERESINA PI

ENOERÊÇO ELEIRÔNICO
CONSTRUTORÂLTDAARÁUJO@GMAIL.COIú

TELEFONE

(66) 9/r25-922Í

ENTE FEoERATtvo RÊSpoNSÁvEL (EFR)

SITUAÇÀO CADAST RAL

AÍIVA
OATA OA SITUAÇÃO CAOASTRAL

12J07n016

MOTTVO OÊ

stÍuÂÇÃo ESPEcTaL OATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

12t0712016
ERO OE INSCRI

25.186.162/000í.97
MATRIZ

CoMPROVANTE DE tNSCRIÇÃO E DE SIT çÃo
CAOASTRÂL

DAVIO ALVES DE ARÁUJO EIRELI
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IPM .FoLilAN'

Improbidade Administrativa e I gibilid

Certidão Negativa

CertiÍico que nesta dala (29t12t2019 às 17:40) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em jul

quanto ao CNPJ ne 25.186.'16210001-97. '/
gado ou sanção ativa

A condenação por atos de improbidade adnlinistrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divulgacandcontas.tse.ius.brl

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode sêr por meio do número de controle

5E09.0F3A.1E28.9026 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/imorobidade adm/autenlicar certidao.php

t

W
N

Gerado emi 29/1212019 as 17:«):26 CCNSELI]O NACIONAL DE JUSTI
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PIII .FOLIIÂN'

PROCESSO

MODÀLIDA'E

VISTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÁO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: DAVID ALVES DE ARAU.IO EIRELI

CPF/CNPJ: 25.186.162 10001-97

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não

notificados do Íeor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência- expirado, t'em como aqueles c'",jas apreciações estejam suspensas em razão
de inlàrposição de recurso ccm efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:35:52 do dia29l12l20l9, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.eov.br/ords/Pp:INIDONEO :VERIFICA

Código de controle da certidáo: C8T2291219173552

Atenção: qualquer rasrra ou emenda invalidará este documento.

1

0 Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado@) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do ârt.46 da Lei n'8.443192 (Lei Orgânica do TCU).

§
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29t1212019

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 25186162000197

w4

Data da Gonsulta: 291 1 212019 1 8:35:t 5

Datà da última atu alizaçãot 2711212019 16:00:05

DrTÂrHÂR CNPJ/CPI D0 SANCtot{ADo

Nenhum regastro encontràdo

i,loi,lt Do SÂl{tloàlÂDo UÍ DOSÂtlCloNÀDo

: - CEIS - PoÍtal da líansperência

LIMPAR

óRGÃo/EitTtDADt sANCtoilÂDoRÂ Ttpo DÂ sÂNçÁo DArÂ Dt PUBUrÂçÂo oA sANçÂo

Detalhame( rs Sançóes Vigentes - Cadastro de Empresas lnidôneas e SuspÍ
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rM . FtlriiÂ l{"
PROCESSO

MOÜÀLIDAIE

TRIBUNAL DE CONTAS DA U

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relaliva à razáo social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: ?.911212019 18:37:43

Inlbrma da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:
Orgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AOUI.

Orgã.o Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

ministrativo e Inelegibiliclade
ultado da consulta: Nada Consta

acessar a ceniCão ori inal no ortâ-l do órgão gestor, clique AOUI.

Orgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas

sultado da consulta: Nada Consta

acessar a certidão ori inal no I do órgão estor, cli ue AOUI.

rgão Gestor: Portal da Transparência
:.Castro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
sultado da ccnsulia: Nada Consta

ara ecessar a ceÍidão original lo po(al do órgão gestor, cli

?&

ue AOUI.

ão Social: DAVID ALVES DE ARAUJO IIIRELI
J:23.186.16210001-97

Olrs: À c:nsulta ccrsrl:lrdt d: pesl'-'r'i,.:"ídl:i-risa etender aos princípios de simplificação e
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fflr . rur-rrA No

PROCESgO q
MODÀLIDADE

VISTO:

TOMADA DE PREÇOS N" 012/2019

DECLARAÇAO

A empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ no

25.186.16210001-97, sediada na AV. Raul Lopes N.BBO - Jóquei. Teresina-Pl,
por intermédio do seu representante legal DAVID ALVES DE ARAUJO CPF No

992.798.193-7 2, R.G.: 2038799 SSP/Pl, vem através deste instrumento
declara, sob as penas da Lei, que se submete e aceita todos os itens do edital
para a sua habilitação do Edital TOMADA DE PREÇOS N" 012/2019.

São Bernardo/MA 07 de Janeiro de2020

de Araújo
CNPJ: 25.186.í 6210001 -97

cPF No 992.798.'193-72
R.G.: 2038799 SSP/PI

Rua Padre Cirilo Chaves 1515, Noivos, Teresina-Pl

a

,N.
AV. Raul Lopes Ne880 - Jóquei, Cep: 64048-065 - Teresina-Pt

DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME, CNPJ ne 25.186.1621000I-97, Fones:86 9.9425-9221

E-mail: construtoraltdaaraujo@gmail.com
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-co,vSrruTon -

t

v

N
\l

Z



T
VIST0:___ ,

l-9,;;.,;l
't
t!
ri
#i:

rats
§-
@(,
c{
t-
ooo
-,

I

kl*l&"
I !o/0./:ara I

rorioorrtI

t

\

{} rffisiTs?:#ffi*; i:{üd&i
Autàntlcâção Digltal

s6rô ooliâlde Fis€lrsçào Tiro Nomãl c:AGT8'1&O2ae
valor Tot6l dó alo: Ri4,23
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PM .FOLHAN'

saoqffi?ij
MODÀLIDADE

VISTO:

() 2httpsJ/autdigrlal.azevedoSasics.noi.bÍ/home/ccm;.-o!ante/83'12 ,.r04í 6 144i360i57

REPúBLtca FEoERAI\â oo BRÁsiL
ESiÀOO DÂ PARÁiBA

caRTóRto AzEvÊDo BAsios
FUNDAOO Et'.i í368

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E óBtros r pRrvATlvo oE cAsAÍrLiJ t'os, INTERúlÇêEs E ÍurÉLAS D,i coÁlARcÂ DE
JOÃC PESJUA

Av. Epitácío Pessoa, í145 tsairro dos Estáios 5803ü00, João Pes.oa Pg
Tel.r (83) 3244-5404 / F a* (83) 3244548/,

http:/ 
^rvfl4,.azêveiJobastos.not.brE-mail: cartorio@azevedobaslos.not.br

DEcLARAÇÂo DE sERvtÇo DE AUTENTtcAçÃo DtctrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Ofcial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo Ce Casamentos, lnterdições e
Íulelas com alribuição de autenlicaÍ e reconheceí frmas dâ Comarca de João Pessoa Capita: do Estado da Paralbâ, em viíude de Lêi, elc...

DÊCLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anéxo idenliÍicâdo individuaimente cm cada CôCie Ce Autcnticaçáo Dlgitall ov na
referida sequéncia, foi autenticados de acordo com as Legislações e [ormas vigêntas'.

DECLARO ainda que, para gârantir transparência e segurança juridjca de lodcs os alos oriundos dos .espectivos !erv,ços de iJotas o Regisiros do
Estado da ParaÍba, a CoÍregedoria Geral de Justiça editou o Provin'icnic CGJPB ll" 003/2014, determinando a inserçáo de um códigc em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Extrajudi.iâl coniém um código único (por excnipio: Selo Digitai: A8C12315.
X1X4 e dessa forma, cada autenticâção processada pela nossa Servenlit pode ser ccnfrmada É veíÍcada tanlas ve:es quanro íor nêcêssário
através do site do Íribunal de JustiÉ do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.ljpbjus.bd3elo-digilal/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi realizada, a empresa OAVID ALVES DE ARÂUJO EIRELI
tinha posse de um documenlo com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia aulenticada, sendo da ernpresa OAVID ALVES OE
ARAUJO EIRELI a Íesponsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do docurirento apiesentado a egle Cadório.

Esta DECLARAÇÁO foi emitida em 25t01t2019 14].04112lhora local) atíavés do sistema de aulenlicaÉo digltal do Cartório Azevêdo Bastos, dê
acordo com o Art. '1", 10' e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como também, o documento elekônico autenlicado conlendo o Certificâdo Digital do
titulaí do Cartóno Azevêdo Easlos, poderá ser solicilado diretamente a empresa DAVID ALVES DE ARÂUJO EIRELI ou ao Cartório pelo eôdereço
de e-mail autênlica@azevedobastos.not.br

Para inÍormaçóes mais detalhadas deste ato, acesse o sile hllplflagkllgilal.azevedobastos.nol.br e informe o Código de Consulta desta
DeclaÍaÇào.

Código dê Consulta desta DoclaÍaçào: 959700

A consulta desta Declaraçáo estará disponÍvelem nosso site até 15/04/2020'lí:38:06 (hoÍa local).

'Códlgo dê AutenticaÉo Olgital: 88121304'181440360097-1

'Loglslaçôês Vlgonlês: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal no 10.406n0O2, Medida Provisóíia 
^' 

220012001, Lei Fcoeral n' 13.105/2015, Lei
Estadual n'8.72112008, Lei Estadual n'10.13212013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdade, dou fé.

CHAVE OIGITÂL

00005bíd734Íd94f057f2d69te6bc05b08ícbe6d22d6cd2a6326a64be535683569eda690c891467a8ee2edb97da65d22ba3c95c2g62d3aab2f6e66793
2daa3c547acÍc8co6.{336bbd53b935c5c7de6ôe
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PROCURACÃO PÚBLICA

ROCURAÇÃO PÚBL]CA BASTANTE, que faz, DAVID ALVES DE ARAUJo EIRELI paTa

EDWARD KENEDY LINHARES CARDOSO, como abaixo se dectara: SAIBAM - quantos
rem o presente que 03 de Abril de 2019 (0310412019), nesta cidade de Teresina, Estado do
iauÍ, no 60 Ofício de Notas, situado na Av. Joaquim Nelson, euadra no 13g, Casa no 17,
irceu l, e perante mim, Adriana Caro ine Si veira [Vlaia, escrevente autorizada pela tabe ta

terina Anna Bárbara A encar de Sá e Freitas Si lveira, compareceu como outorgante,

*r4/--/-tr-ffiry7'

§o,o ALVES DEARAUJ. ErRELr, ins

§$venioa Raul Lopes, Edifício Poty Premi

-Ê-§idade de Teresina-pl. tendo como rep

§rr.oo, empresário, RG 2.038 799

§toR.tional na Avenida Raul Lopes, Ed

;!§li|óCuei Clube, na cidade de Teresina-Pt

-fficima mencionados e exibidos neste

crita no CNPJ no 25.186.16210001-97, com sede na

er, sala 1417, n" 880, 64.048-065, Jóquei Clube, na

resentante DAVID ALVES DE ARAUJO, brasileiro,

SSP/Pl e CPF 992.798.193-72, com endereço
iÍicio Poty Premier, sala 1417, no 880, 64.048-065,

os mesmos reconhecidos através de documentos

Lei vigente. O presente instrumento público possui

'4IiL!

>4

><

ato, no que dou fe. E por ele, representante da ]f§

rotestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar

auçâo, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir

praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente manôato. Todos os dados

esta procuraçáo foram fornecidos e conferidos pelo representante da Outorgante, que por

les se responsabiliza nos termos da lei, bem como por qualquer incorreção, devendo as

rovas destes serem exigidas pelos órgãos e pessoas a quem esta interessar. Dispensadas

\

\-T--:

i

\elsor. Qr
Lrail;§f í;sin;ii?

í\ CARTôR|oÁZEvÊoo BÀsTos -*(.oE {ôÍroc{ D

Autônticdção Digitrl
6d@i..rs.Í'trIEv4

t'r@d*kú qd45tu

}?

ri

Sélo Digiiards Êis@lização Ttpó NôÍmar C: N|2í697EFW;
- vatc. Tolàt do pro R$4.42
""êffilt[ or arooa ao rto rm: hflp. rr.otodtllr.t.Upb,,ur.bÍ

88120404190621 5007ortí Oztat 04t0412A19 08.21
,..;Ií6) 9s897-j425 l-

I

MODALIDA'E

VISTO:

1" Traslado

me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito,
e constitui seu bastante procurador, HEDWARD KENEDY LINHARES CARDOSO,

solteiro, auxiliar administrativo, ldentidade (RG) no 2.71 1 .378-SSP/Pl e do CPF no

residente e domiciliado na Rua Várzea Fina, 6988, 64.083-015, Grande

(Sobradinho), na cidade de Teresina-Pl, o mesmo reconhecido através de

acima mencionados e exibidos neste ato, no que dou Íé. A quem confere

especiais para representar a outorgante junto a todos e quaisquer órgãos públicos

estaduais ou municipais, autarquias, sociedades de economia mista, empresas

e onde mais com esta se apresentar, a Íim de promover a participação da

em licitaçóes públicas em todas as suas modalidades, bem como concordar com

os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamaçÕes,
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PROCE§SO

lyl
avença entre as pa;tes. E de como assim o disse, do que dou

por me ser pedido, que após lido e achacio conforme, outorga,

, por

aceita e assina. E , Adriana Caroline Siíveira Maia, Escrevente
Autorizada, a digitei, da oe asstno m público e raso, colhendo a asslnatura. O presente ato

só terá validade com os Selos: AA 77928, AAP-65335. Consulte a autenticidade dos selos

em www-tioi.iu s. b r/porta lextra Emolumentos: R$ 43,41; FERMOJUPI: R$ B,68; Selos: RS

0,52; MP: R$ 1,08; Total: R$ 53,69

Teresina-Pl, 03 de Abril de 2019

OutoÍgante: DAVID ALVES DE ARAúJO EIRÉLl, nêste ato
representada por DAVID ALVES DE ARAUJO

Adriana Caroline Silveira Maia - escrevente autorizada

nAF 6t§5

O1,^4

ffis z9a{,

cód.
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REPÚBLICA FEDERANVA DO BRÂSIL
ESTÂDO DÂ PÂRAiBÂ

CARTÓRIOAZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIV-ATIVO DE CASAiIENTOS, I
JOÂO PESSOÂ

PROCESSO-

MOÜALiCADÊ

1S

oo

ES E TUTELAS DA C DE

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Íel.t (83) 324+5404 I F ar: (83) 3244-5484

http:/ 
^./vw.azevedobastos.not.brE-mail: carlorio@azevedobastos.not.br

becmnaçÃo DE sERVrÇo DE AUTENTtcAçÃo DtGtrAL

O Bel. Válber Azevêdo de N4iranda Cavalcânti, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Câsamentos, lnterdições e
Tutelas com atribuição de âutênlicaí e reconhecer Íirmas da Comarca de Joáo Pessoa Câpital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, ê1c...

DECLARA para os dêvidos lins de diíeito que, o documento em anexo identiíicado individualmente em câda Código de AutenticaÇáo Digital'oü na
referida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Lêgislaçóes e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantiÍ transparência e segurança jurÍdicâ de todos os atos oÍiundos dos respectivos seÍviços de Notas e Regislros do

- 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Jusliça edilou o Provimento CGJPB N" 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e regislrais, assim, cáda Selo Digilal de Fiscalizâçáo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Salo Dígilal: A8C12315-
XrXa e dessa Íorma, cada autenücaÉo processada pela nossa Servenlia pode ser confrmada e ve Ícada lanlas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Eslado dâ Paralba, endêreço httpr//corregedoria.tjpbjus.br/selo-digital/

A aulênticaÉo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documenlo com as mesmas caíaclerÍsticas que foram reproduzidas na cópia autenlicada, §endo da empresa DAVID ALVES OE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresenlado a este Cartório.

Estâ OECLARAÇÃO Íoi emitida em 04/04/20í9 í6:50:27 (hora local) através do sistema de autenticaÉo digilal do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 10, 10" e seus §§ 1o e 2o da MP 220012001, como também, o documento elekônico autenticado conlendo o Cerlificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado direlâmente a empresa DAVID ALVES DE ARÂUJO EIRELI ou ao Carlóíio pelo êndêreço
de e-mail autentica@az evedobastos.nol.br

Para iníormações mais detalhadas desle ato, acesse o site hgp§/êljlliS j.lAEzeyel&!ês!9s.!9!E e iníorme o Código de Consulta desta
Declaaçáo.

Códlgo de Consulta dssta DeclaÍação: 1214993

A consulta desta Declarâçáo estârá disponívelem nosso site até 0,U0,U2020 08:27:38 (hora local).

'Códlgo do Autontlcação Digltal: 88í20404190821560704-1 a 88120404190821560704-2
,Leglslaçóês Vlgsntês: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisóriâ n' 220012001, Lei Federal no 13.105/2015, Lei

Estadualn" 8.72112008, Lei Esladualno 10.'13212013 e Provimenlo CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdade. dou fé.

CHÂVE DIGITÂL

OOOO5b1d734Íd94m57í2d69Íe6bco5ba48aíb585489e706c6d9e8dí4f329ccs7a0051f0405743311d12Íe2Ía710g2deba3c95c2962d3aab2f6e667932da
a3c5b942708ecd7ee1 60c3025472361 c58f5
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