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MODALIDADE

VISTO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTÂDO DO MARÀNHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

CERTTFICADO DE RBGTSTRO CADASTRAL - (CRC-CFNI ,)

NTINIIRO DO RIiGIS'IIIO n-'018042019

satisfazer os requisitos para habilitaçào (habilitação uridica, qualifi cação técnica, econômico-
financeira, regularidade liscal e cumpri lI er sposto no inciso XXXIII do art. 7" da

Constituição Federal. (lncluido pela Lei e)
Os paga

comprovação das condições de habilit
as contratadas serão eletuados após

55, Xlll'?da l-ei n" 8.6ó6193

São Bemardo- \,Ía, 06 dejaneiro de 2020
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CERIII-ICO que a cmpresa, DAVID ALVES DE ARAUJO
EIRELI-ME CNPJ N'25.186.16210001-97. com sede na Av. Râul Lopes,880 - Sala l417 -
Etlf. Poty Premier - Bairro: .Ioquei -'Ierssina-Pl, enconlra-se registrada no CADASTRO
DE FORNECEDORf,S l\ltlNIClPÁ§ - CFi\{ - da Prefeitura Municipal de São Bemardo -
Ma, sob o número de Íegistro n" 018042019, na forma dos regulamentos. Lei Municipais e da

Lei 8.666/93. CIRTI|IICO que loi constatado a regularidade no CRC-CFM, estando em
pleno vigor e que a empresa está cadastrada como prestadora de serviços no setor de:
7ll2-0i00-01 - Sen,iços dc Engenharia
41,20-+00-01 - Construçiio de Edificios
42.99-í99-01- Outras Obras de engcnharia civil não especificadas ânteriormente
42,22-7 -01-01 - Construção de Rede de âbâstecimento de água, coletâ de esgosto e
construção correlatas, exceto dc irrigação,
42.22-7-02-00 - Obras dc lrrigaçâo
43.99.1-01-00 - Àdm inistrãÉro de Obras
43.99.1-03-00 - Obras de alvenaria
43.99-l-05 - Perfuração e construç:-io dc poços de água
E outros

A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o
registro e SL,SPENSO/CANC§LADO o Certificado de Registro Cadastral de quem NAO

I
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REPÚBLICA FEOERÂTIVA DO BRASIL
ESTAOO OA PARÂ|AA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDAOO EM í888

ENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENÍOS, INTERDIçóES E TUTELAS DA COMARCA DE

JOÃO PESSOA

Av. E itácio Pessoa, 1145 Bairro dos Éstados 58030-00, João Pessoa PB
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MODALIDADE

VISTO: Tel.r (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
htlp:/ 

^/\Á 
i/.azevedobâstos.nol-br

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DEcLARÁÇÃo DE sERVtço oE AUTENTtcAÇÃo DrGrraL

O 8el Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oíicial do Primeiío Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamenlos, lnterdiçõês ê
Tutelas com atribuiÉo de aúenticár e reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Eslado da ParaÍba, em virtude de Lei. etc...

DECLARÀ pâra os dêvidos fns de direito que, o documento em anexo identiÍcado individualmente em cada CódOo de Autenticaçáo Digital' oú na
Íeíerida sequência, Íoi aulenticados de acordo com as Legislaçõês e normas vigentes".

DECLARO ainda que, para garantir lransparência e segurançá juíÍdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e RegistÍos do,^.
Estado da PaÍaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimênto CGJPB N" 003/2014, dêterminando a inserÉo de um código em todos o
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscalizaÉo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Dlgital: ABC|2U&
X1x4 e dessa forma, cada autenticâçáo processáda pela nossâ Servenlia pode ser confrmada e vêriícada tanlas vezes quanlo for necessário
através do sile do Tribunâldê Justiça do Estado dâ PârãÍbâ, endereço hnp://corregedona.tjpbjus.briselo{igital/

A autenticaçáo digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela Íoi reâlizada, a empresa OAVIO ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caracteíslicas que foram repÍoduzidas na cópia autenticada, sendo da emprêsa DAVID ALVES DE
ARAUJO EIRELI a íesponsabilidade. única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo apresenlado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÁO Íoi emitida em 1EtO3l2O2O 12:49t21lhora local) atíavés do sistema de autenticaçáo digital do Cartóíio Azevédo Bastos, de
acordo com o Arl. 10, 10o e seus §§ 1' e 2' da MP 22001200í, como também, o documento elekônico autenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Carlório Azevêdo Bastos, poderá ser solicilado diretamente a empresa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Parâ informaçôes mais detalhadas dêste âto, acesse o sile llllp§l/êlllçUgital.azevedobastos.nol-br e inÍorme o Código de Consulta desta
Declaraçáo.

Código de Consulta dêsta Declaração: 1488036

A consulta desta Declaração estará disponívelem nosso site até í8/03/202í í2:16:00 (hora local).

lcódlgo dô Autsntlcaçáo Digital: 881 2180320121 5230025-1
'L€glslaçôes Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provisória n' 220012001, Lei Federal no '13.105/2015, Lei
Estadual nó 8.72112008, Lêi Estadual nô 10.132/2013 e Provimento CGJ N'003/2014.

O reíerido é verdade. dou Íé.

b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3ca5Í4íb306894301S4965d504358Íbí 3c01ed29138a37091dÍb9âds3bc4l8ecba3c95c2962d3aab
aa3c5ba00d 71 27985aG 3 í Íac1 b2583d8e95d â
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO OA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRo REGTSTRO ctvtL DE NASCTMENTO E óBlTos E PRIV-ATlvo DE CASAMENTOS, INTERDIÇÔES E TUTELAS oA ooMARCA DE

JOAO PESSOA

Av. Ep cio Pessoa, 1145 BaiÍo dos Estados 5803G00, João Pessoa PB
Íel.: 183) 3244-ÍAU I F ax: (83) 3244-5484

httpi/ .vww.azevedobastos.not.br
E-mail: cadorio@azevedobastos.not.br
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VISTO:

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAçÃO OIGITAL

O Bel. Válbêr Azêvêdo de i.4iranda Câvalcanti, Oíicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbilos e Pívativo de Casamentos, lnterdições e
Tutelas com alribuiÉo de aulenticaí e reconhecêr Írmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo idenlifcado individualmenle em cada Código de Aúenticaçáo Digítall ou na
Íeferida sequéncia, íoi autenticados de acoÍdo com as Legislações e normas vigentes".

DECLARO ainda quê, para garantiÍ transparência e segurança jurídica de lodos os atos oriundos dos respectivos seNiços de Nolas e Regislros do
Estâdo da ParaÍba, a CorrêgedoÍia Gêral dê Jústiça edilou o Provimento CGJPB N'003/2014, determinando a inserçáo de um código em todos os
alos notoriais e Íegistrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um códago único (por exemplor Selo Digital: A8C1231,
XrXa e dessa forma, cada aulenticaçáo processada pela nossa Serventia pode seÍ confrmada e veÍiíicada lantas vezes quanto Íor necessário
através do site do T.ibunal dê Justiça do Estado da ParaÍba, endereço hllp/corregedoía.tjpb.jus.br/selo-digital/

A aúenticaçáo digital do documenlo fa2 provâ dê que, na data e hora em que ela foi rcalizada, a empresa OAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documenlo com as mesmas caEcteísticas que foram rêproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DAVIO ALVES DE
ARAUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documenlo aprêsentado a este CaÍlório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitada em 25/04/20'19 ,4:07:55 (ho.a local) através do sistema de autenticaçáo digital do Cartório Azevêdo Eastos, de
acoído com o Arl. 1', 10'e seus §§ 1" e 2" da [4P 2200/2001, como também, o documento eletrônico aulenticado contendo o CertiÍicado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá seí solicitado diretamenle a empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Cartório pelo endereÇo
de e-mail autentica@azevedobaslos.nol.bí

Para informaçôes mais dêlalhadas deste ato, acesse o site llp_§:/êlJlEllgital.azevedobastos.not.br e iníorme o Códiso de ConsuÍa desta
Declaraçáo.

Código do Consulta de3ta Ogclaração: 960208

A consulta desla Declaração eslará disponlvelem nosso site alé'15/0lU2020 lí:38:06 (hora local).

1Códlgo de Autontlcação Dlghâl: 881 21604160E561 3061 9-1
rlegi§laçôs3 Vigentes: Lei Federal n" 8.935/94, Lei Federal n" 10.40612002, Medida PÍovisória n6 220012001, Lei Federal no 13.105/2015. Lei
Estadual no 8.72112008, Lei Estadual no 10.13212013 e Provimento CGJ N'003/20í4.

O referido é verdade. dou Íé.

CHAVE DIGITAL
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PR0CESS0 1o))c,.,
CONTRATO SOCIAL MODALIDADÊ

VISTO:

PREÂMBULO

Pelo presente instrumênto 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-PI, residente e domiciliada na rua Padre Cirilo Chaves, 1515, apto.1504,
bairro Noivos, CEP: 64045-310, Teresina - Pl, ê DAVID ALVES DE ARAÚJO,
brasileiro, natural e Teresina - Pl, divorciado, nascido em 2210611984, empresário, CPF

no 992.798.193 - 72, identidade: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 de comum acordo, a constituiçáo de uma sociedade empresaria limitada,
que se Íegera pelas clausulas e condiçóes seguintês e, nas imissões pela legislação
especifica que disciplina essa forma societária.

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

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

Cláusula Terceira - Das Filiais e Outras Dependências
2.í. A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir Íiliais e outros estabelecimentos, no
país, por deliberação dos sócios.

Cláusula Quarta - Do Objeto Social
3.1. O objeto social da sociedade e CNAE: 71.12-0-00 - Serviço de engenharia como
atividade principal e como atividades secundárias: CNAE 43.99-í -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 - Trans porte

iTutr!À COÚEBCIÂ! DO ESTÀDO DO PIÀUÍ

CEÀItEICO o REgÍsrRo É1, L2lO7l 2016 11153 soB Nr 2200r1tt8895.
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MODALiDADE

escolar; CNAE 47.44-0-99 Comercio varejista de materiais d§
CNAE 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Cláusula Quinta - Do Capital Social
4.1 . Neste ato o capital social registrado e 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 mesmo se integralizará neste ano.

soctos Quotas Valor R$

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

Cláusula Sexta - Da Cessão e Transferência das Quotas
5.1. As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
sem o expresso consentimento dos demais sócios, cabendo em igualdade de
condições 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 pÍazo 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.í. A responsabilidade dos sócios é limitada à importância total do capital social.

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

Cláusula Nona - Da Administração e Uso da Firma
8.1. A administraçáo dos negócios da Sociedade será exercida CONJUNTAMENTE
pelos Sócios a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAÚJO e o Sr. DAVID ALVES DE
ARAÚJO, conforme indicados na forma deste lnstrumento, que representaráo a

sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente.
8.2. Os sócios não poderão, em qualquer circunstáncia, praticar atos de liberalidade e
nome da sociedade, tais como a prestaçáo de garantias de favor e outros a
estranhos ou prejudíciais aos objetivos e negócios sociais, configurando-se justa
para efeito de exclusão do sócio nos termos do art. '1.085 do Código Civil brasileiro
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Cláusula Décima - Do Pró-Labore
9.1 . O pró-labore do(s) administrado(es) serão fixados de comum acordo entre os

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

Cláusula Décima Primeira - Do Balanço e Presteçáo de contas
10.'1. No dia 31 de dezembro de cada ano, o administrador procederá ao levantamento
do balanço patrimonial, de resuttado econômico e, apurados os resultados do exercicio,
após as deduções previstas em lei e formaçáo das reservas que forem consideradas
necessárias, os lucros e prejuízos seráo 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 deliberarão
sobre as contas e designarão administrador, quando for o caso.

Cláusula Décima Segunda - Do Falecimento ou lncapacidade Superveniente
í 1.1. No caso de falecimento ou incapacidade superveniente de quaisquer dos sócios
será realizado em 30 (trinta) dias da ocorrência, um balanço especial. Convindo ao(s)
sócio(s) remanescente(s) e concordando o(s) herdeiros, será lavrado termo de
alteraçáo contratual com a inclusão deste(s).
1 1.2. Caso não venha(m) o(s) herdeiros(s) a integrar a sociedade, este(s) receberá(ão)
seus haveres em moeda corrente, apurados até a data do impedimento ou falecimento,
em 10 (dez) prestações mensais e sucessívas, 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.
1 '1 .3. Em permanecendo apenas um sócio, este terá o prazo de í 80 (cento e oitenta)
dias para recompor a pluralidade social, com o que, não recomposta, continuará o
mesmo com todo o ativo e passivo na forma de firma individual ou extinta.

Cláusula Décima Terceira - Deliberação Social
12.1. As deliberaçÕes sociais serão tomadas sempre por reunião dos sócios, a serem
convocadas previamente, no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis;
12.2. As convocaçôes das reuniões dos sócios se fará por meio de carta reglstrada,
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 reuniÕes poderáo de ser dispensadas n
hipóteses previstas em lei.
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Cláusula Décima Quarta - 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 impediJos de exercer

atividades empresariais.
13.2. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código

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

das disposiçóes 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.

Teresina - Pl, 1 3 de maio de 20'16

k".M"*Sousa rau
Sócia

Testemunhas

Sócio- Administrador

No <-LO
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. ób/ 1é'a t',/4. /l'

,4<
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E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em via única, que
serão assinadas por todos os sócios, sendo arquivada na Junta Comercial do Estado
do Piauí de forma digital e devolvida aos contratantes, depois de anotada.
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ADITIVO 01 . ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME

PREAMBULO

Pelo presente instrumento particular, a Sra. ANTONIA ALVES DE SOUSA ARAUJO,
brasileira, nalural 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 Miguel Arcoverde, 655, Torre B, bairro Noivos, CEP: 64046-
'170, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e TeÍesina - Pl,

divorciado, nascido em 2210611984, empresário, CPF n' 992.798j93 - 72, identidade no

2.038.799 SSP - Pl, residente e domiciliado a rua Padre Cirilo Chaves n" 1515 apto 1504,
Bairro Noivos, CEP: 64.045 - 310, Teresina - Pl, resolvêm alterar a empresa Sociedade
Empresaria Limítada ARAUJO & ARAUJO CONSTRUTORA LTDA - ME, com o nome
fantasia D & A Construtora Ltde, registrada na Junta Comercial do Estado do PiauÍ sob o
NIRE 22200448895, 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 condiçóes e cláusula abaixo relacionados:.

Cláusula primeira - Do Objeto Social
CNAE: 71 . Í 2-0-00 - Serviço de engenharia como atividade principal e como

atividades secundárias: CNAE 43.99-1-01 - AdministraÇão de obras; 71.11-1-00- Serviços
de arquitêtura; CNAE 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; CNAE
41.20-4-00 - Construção de ediÍícios; CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas,
praças e calÇadas: CNAE 49.23-0-02 - Se.viços de transporte de passageiros - locaçáo de
automóveis com motorista; CNAE 77. 1 1-0-00 - Locação de automóvel sem condutor; CNAE
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolâs sem operador; CNAE 49.24-8-
00 - Transporte escolar; CNAE 47.44-0-99 Comércio varejista de materiais de construção
em geral; CNAE 81.214-00 - Limpeza em prédios e em domicílios e CNAE 3811-4-00 -
Coleta de resíduos não perigosos.

Cláusula Segunda: Permanecem inalteradas as demais cláusulas

Teresina - Pl, 10 de janeiro de 2017

s de Sousa Arau
Sócia

Nome: A,./,, ,,1 í",**
ac 324q/? SSP U

H""ã\;ojF+.<:
Sócio- Administrador

t.t1 t1 \. i..

Antonia Alve
- ti.. - t.. ,

Jo

Testemunhas
Nome
RG:

CPF. íi'
.S
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ATO DE TRANSFORMAçÃO DO REGISTRO DE SOCIEDADE EM
RESPONSABITI DADE I.IMITADA

PREÂMBULO

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

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

26/06/t96O, empresária, CPF: 153.133.443-15, ldentidade 397.637 SSP-Pl, residente e

domiciliada na ruâ Miguel Arcoverde,655, Complemento: APT 1.102-B COND POETIC, bairro

Noivôs, CEP: 64046-170, Teresina - Pl, e DAVID ALVES DE ARAÚJO, brasileiro, natural e
Teresina - Pl, divorciado, nascido em 22106/7984, empresário, CPF ns 992.798.193 - 72,

identidade np 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, resolvem alterar a empresa

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

na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o N|RE 22200448895, por despacho de

LZ/07 /2016, CNPJ 25.186.162 /OO0f-97 , situada à Rua Francisco Jose Pereira, 293 -
Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000, decidem

TRANSFORMAR de Sociedade Empresaria Limitada para EMPRESA INDIVIDUAI DE

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

Clá us u la primeira: 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 a 50% do capital socialde RS 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) ao sr.
DAVID ATVES DE ARAÚJO.

Ato Constitutivo da EIRELI

CláusulaPrimeira-Aem presa girará sob o nome empresarial DAVID ALVES DE ARAÚJO - EIRELI

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

cláusula Seeunda - A sede da empresa será na Rua Francisco Jose Perei

Complemento: Galpão 293 - Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000

CláusulaTerceira-Oca pital será RS 500.000,00 (Quinhentos mil reais), representado por uma

cota de igual valor nominal totalmente integrâlizada neste âto, em moeda corrente do País:

CERTIFICO O Etq 21/ lO / 2011 12:30 aoa
cóDÍoo DE
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Cláusula Quarta - O objetivo da empresa será as atividades de:
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.Ô

23llOl2OL1 12!30 AoB Nr 226 916.

e

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

de cartografia, topografia e geodésÍa; CNAE 41.20-4-00 - Construção de ediÍícios; CNAE

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas: CNAE 49.23-0-02 - 5erviços 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 Comercio varejista de materiais de construção em geral; CNAE 81.21-4-00 - Limpeza

em prédios e em domicílios e CNAE 3811-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos.

Cláusula Quinta - A presente empresa se constitui por prazo lndeterminado

CláusulaSexta-Ares ponsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e responde

exclusivamente pela integralização do capital.

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

caberá a respo nsa bilida d e 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 íavor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou

alienar bens imóveis da empresa.

Cláusule Oitave - Ao término de cada exercício, em 31de dezembro, o admlnistrador prestará

contas ju stificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço

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

perdas apu radas.

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

deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando 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

e m p rêsa.

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

impedido de exercer a adminlstração da ElRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação
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criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que ve e,a n a que m

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricãção, 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.

Cláusula Décima-sesunda - 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 para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste âto constitutivo.

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

comercial do estado do Piauí.

Teresina - P|,02 de outubro de 2017

,h t-='l \q-.. L
David Alves de ArãújoAntonia Alves de Sousa Araujo

Sócia-Retirânte Titular /Administrador
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DAVTDALVES og nRnú:o - rtRe
Aditivo 01

VISTO:

PREÂMBUtO

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

Teresina - Pl, divorciado, nascido em 22/0611984, empresário, CPF nq 992.798.193 - 72,

identidade ne 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, resolve alterar a Empresa

lndividual de Responsabilidade Limitada DAVID ALVES DE ARAÚJO - EIRELI - ME, registrada

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

72/07 /2Ot6 e alterado para o NIRE 22600022976, por despacho de Z3\O/2O77, CNPJ

25.185.15210001-97, situada à Rua Francisco Jose Pereira, 293 -Complemento: Galpão 293

- Centro - Coivaras - Pl - CEP: 64.335-000, decide nas condições e cláusula abaixo

relacionados:.

Cláusula primeira: A Empresa 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 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.

Cláusula Terceirã - 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 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; CNAE 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos; CNAE

46.77-L/00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7100

Comércio atacadista de material elétrico; CNAE: 46.72-9/00 - Comérci ca d ista

')
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ferragens e ferramentas; CNAE: 46.74-5/00 - Comércto ata ca dista de cimento; CNAE: 42.11-

1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE: 42.11-1/02 - pintura para sinalização em

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

para geração de energia elétrica; CNAE: 42.27-9/02 - Construção de estações e redes de

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.27-9/04 - Construção de estações e redes de

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

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação"; CNAE:42.22-7/02 -

Obras de irrigação; CNAE: 42.23-5100 - 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/OZ - Obras de montagem industrial; CNAE: 42.99-5/01 - 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:

43.17-8lOL - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.1L-8/02 - Preparação de

canteiro e limpeza de terreno; CNAE: 43,72-6/00 - 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:43.21-5100 - lnstalação e manutenção elétrica;

CNAE: 43.22-3101 - lnstalações 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: 43.30-4/01 -

lmpermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 43.3O-4/OZ - Instalação de portas,

.,anelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material: CNAE: 43.30-4/03 -

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

edifícios em geral; CNAE: 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em

interiores 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,

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

de vidros, cristais e espelhos; CNAE:43.91-6/00 - Obras de fundações; CN :43.99-7/03 -

{

À vrllalÀit iL.rê dlocur.rro, .ê l!9!.i!o, ficâ sul€itô à ccq)rovâção dt. suâ aut.ütlclttâtt. ao. r€39octlvo! ElorE^h. )/,
IrfôrEâdlo t€u. rêsD€êtlvos cótliso! dt' wêrlflcação 

,?

I

I

\

Ma



PT4 .FOLHA,N'

PROCESSü
na3de7

MODALiDADI

VISTO:

Obras de alvenaria; CNAE: 43.99-1105 - Perfuração e stiüçãõ de poços de água; CNAE:

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

.iateamento de areia, vapor e semelhantes; CNAE: 46.35-4/07 - Comércio atacadista de

água mineral; CNAE: 46.52-4100 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e

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

tintas, 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.

À vista da modificação ora ajustada, consolida - se o contrato social sob as condições
seguintes:

Cláusula Primeira- A em presa girará sob o nome empresarial DAVID ALVÊS DE ARAÚJO -

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

Cláusula Segunda - A sede da em presa será na Avenida Raul Lopes, 880 complemento: SALA

7417; EDIF POTY PREMIER, Jóquei - 64.048-065 - Teresina - Pl

CláusulaTerceira-Oca pital será RS 900.000,00 (Novecentos mil reais), representado por

uma cota de igual valor nominal totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do

País.

Cláusula Quarta- O objetivo da empresa será as atividades de: CNAE: 71-.12-0-00 - Serviço de

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 cartograÍia, 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

c

À valtdld. iLstê aiocu@rro, r. i4râBEo, ficâ rujettô à ccsDrôvação al. ,uâ aut.utlclalaalo Do. !ê.lr.ctlwo, Dortlls.
hforElndô 6êuE rêrI)octiwos códitoâ d' wêrificaçIo ,/

Consolidação

/)
é_-..---

'\J



PM .FOLHAN'

PROCÉSSO ç) c
MODT\LIDADE

equipamentos agrícolas sem operador; CNAE 49.24- ürô6r

ina4deT
c

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

46.11,-Ll0O - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; CNAE: 46.73-7/00 -

Comércio atacadista de material elétrico; CNAE: 46.72-9100 - Comércio atacadista de

ferragens e ferramentas; CNAE: 46.74-5/00 - Comércio atacadista de cimento; CNAE:42.11-

1/01 - Construção de rodovias e ferroviasl CNAE: 42.11-1/02 - pintura para sinalização em
pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE: 42.21-9/01 - Construção de barragens e represas

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

distribuição de energia elétrica; CNAE: 42.27-9104 - Construção de estações e redes de

telecomu nicações; CNAE: 42.22-7 /OL - "Construção de redes de abastecimento de água,

coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação"; CNAEi 47.22-7 /02 -

Obras de irrigação; CNAE: 42.23-5100 - Construção de redes de transportes por dutos,

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

42.92-8lOZ - Obras de montagem industrial; CNAE:42.99-5/01 - 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:

43.11-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas; CNAE: 43.L7-8102 - Preparação de

canteiro e limpeza de terreno; CNAE: 43.72-6/00 - 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: 43.22-3/02 -

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: 43.30-4/01 -

lmpermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 43.30-4102 - lnstalação de port

janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material: CNAE:43.30-4/0

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

a

e
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edifícios em geral; CNAE: 43.30-4/05 - Aplicação em

interiores 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:43.91-6/00 - 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-t/04 - "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/OL - Comércio atacadista de

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

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

tintas, 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 Sexta- A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital e

responde exclusivamente pela integralização do capital.

Cláusula Sétima-A administração será exercída pela titular DAVIDALVES 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.

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

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

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

!ucros ou perdas apu radas.

MODALIDADE

PROCE§SO lc X oclo cr l{
PII/I .FOLHANO
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PROCESSO ágina 6 de 7

MODT\LIDADE

VISTO;

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

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

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

dependência, mediante alteração do ato constltutivo, 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

condenação 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 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 us u la ma-seeunda- 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 para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

O instrumento de Contrato de EIREI-|, será assinado em l via para registro na junta

comercial do estado do Piauí.

Teresina - Pl, 02 de maio de 2018

Devid Alves de Araújo

Titular /Administrador

L-1
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SecÍetaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Flepúblicâ

Secretaria de Racionalização e SimpliÍicaçáo

Departamento de Fiegislro EmpÍesariâl e lntêgração

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Junta Comercial do Estado do Piauí
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PROCESSO

IúODALID

VISTO:

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO ELETRÔrurCn

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

encontra-se registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o número PIP I 80124954í .

CPF/CNPJ Nome
992798t9372
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REPÚBLICA FEOERATIVA DO BRÂSIL
ESTAOO OA PARÂIBÂ

CARTóRIO AZÊVÊDO BASTOS
FUNDÂOO EIli 188S

CIMENTO E ÔSI-|oS E PRIVA]IVO CE CASAMENTOS. I}ITERDIÇÔES E TUIELAS DA COMARCA DÉ

JOÃO PÉSSOÁ

EpiÍácio Pessoa, 11é5 gaiÍro.j;s Estajol 5303n-00, .i::ác tresSor iÍ?
Íel.: (ô:n 32.14-5401 ; i:.:/: i:':: ) :\2.!: t. tr,!?.'.

hll i:J. /^rr?\4 aze!9,-lo Jr:1,:)., c;i.l'i
E-nl3ii: ciícii,..rO:ti::.:v:acrrglo$.n, )1.1).
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PROCÉSSO
c., §

MODALIDADÉ

VISÍO

DEcLARAÇÃo DE sÉRVtÇo DE AUTENTtcAÇÃo otGtral

O Bel. Válber Azevêdo de l\4iranda Cavalcanti, OÍicial do PrimeiÍo Regislro Civil de Nascimenlos e Óbitos e Privativo de Casamentos. lntêrdições e
Tutêlas com atribuição de aulenticar e reconhecer ,irmas da Comarca dê João Pessoa Capital do Estâdo dâ Parâlbâ, em virtude de Lei, elc...

DECLARA para os devidos fns de direito que, o documento em anexo identiÍcecjo individualmente em cada Códígo de Autenticaçáo Digital'ov na
reíerida sequência, Íoi autenlicados de âcordo com as Legislaçóes e normas vigenles!.

OECLARO ãindâ que, para gaaânlú transpârência ê segurança iuÍídica de lodos os atos oriundos dcs respa,ctivos serviçcs de Notas e Registros Co ^Estado da Paraíbâ, a Conegedoriâ GeÍal de Jusliçâ edltou o Provim.jntc CCJPE l,l" 003/2014, dete.nriianCc it iirserÉo de 'rm código em todos os
atos noloriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaçáo Exlrâjr.rdicial ccnfém um aódigo úrico (por exemplot Selo Digita!: ABC1234ç
X1X4 e dessa forma, cada autenticaçáo processada pela nossâ Seienlra pocic ser conÍrmaJa e vêriícaJa lânle3 vezes quarrto foí necessáno
âlravés do site do Tribunalde Justiça do Eslado da Paraíba, enderero htrprli:..ie!e.icr;a.ijpb.;üs.Lrlseio-digilau

A autentacaçáo digital do documento Íaz prova de que, nâ daia o hô a,,r:ir qjii elr i('i rériizaCê. a cilri.:,r DÀV|O ALVêS DE ARAUJO EIRELI
tinha posse de um documento com as mesmas caracterÍsticas que íJrailr iapriCr;iiCas nô (.ópia autêr,ticaíjn, sendo dd €Íípiesa DAVID ALVES DE
ARÁUJO EIRELI a responsabilidade, única e exclusivâ, pela idoneioaa;r) do ar(icuiirini, apÍ,:5i,iita(lo À e:ic CirtôÍic.

Esta DECLARAÇÁO Íoi emitida em 25t0112019 14:04i12lhora locei) alÍave3 dc srstenlâ dê auteírticiiÇêo digilal do CâÍlóriô Âzevêdo Bastos. de
acordo com o Art. 1o, 10o e seus §§ 1o e 2" da MP 220012C01, conro lambénl, o docurÍenio elêíôn:cc êutenlicâdú contendo o CertiÍcado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Baslos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DAVID A!-VES DE ARÂUJO EIRELI ou âo Cartório pelo endereço
dê ê-mail âulenticá@âzevêdobastos.not.br

PaÍa informações mais delalhadas deste alo, acesse o site hll.lp§lÉUlçll0ilal.azevedobasros.not.br e iírforme o Cédigo d. Consulta desta
DeclaEçáo.

Códlgo dg Consulta desta Oeclaração: 959700

A consulta desta DeclaraÉo estará disponlvel em nosso sitê até 15/04/2020 1'l:38:06 (hora local).

!Códlgo de Autenticação Digital: 88121304181440360097-1
rlogl3laçóes Vigêntes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Fedêral no 10.406i2002, À,4edida Provisória no 220012001. Lei Federal n" 13.105/2015. Lei
Estadualn" 8.72112008, Lei Esladualno 10.13212013 e Provimenlo CGJ N'003/2014.

O reÍêrido é vêrdade. dou fé.
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cARTóRto 6" or.íclo DE Nol'As DE TEREstNÂ

vro No 0l lls. 179

ROCURAÇÃO PÚBL|CA BASTANTE, que Íaz, DAVTD ALVES DE ARAUJO EtREL| para
EDWARD KENEDY LINHARES CARDOSO, como abaixo se declara: 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 caroline silveira Maia, escrevente autorizada pela tabeliã
terina Anna Bárbara Alencar de Sá e Freitas Silveira, compareceu como outorgante,
AVID ALVES DE ARAUJO ElRELl, inscrita no CNPJ no 25.186.162/0001-97, com sede na

venida Raul Lopes, Edifício Poty Premier, sala 1417, no 880, 64.048-065, Jóquei Clube, na

dade de Teresina-Pl, tendo como representante DAVID ALVES DE ARAUJO, brasileiro,
sado, empresário, RG 2.038.799 SSP/Pl e CPF 992.798.193-72, com endereço

rofissional na Avenida Raul Lopes, Edificio Poty Premier, sala 1417, no 880, 64.048-065,
uei Clube, na cidade de Teresina-Pl, os mesmos reconhecidos através de documentos

cima mencionados e exibidos neste ato, no que dou fe. E por ele, representante da

utorgante me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito,

omeia e constitui seu bastante procurador, HEDWARD KENEDY LINHARES CARDOSO,

rasileiro, solteiro, ar,rxiliar administrativo, Identidade (RG) no 2.71 1 .378-SSP/PI e do CPF no

29.104.273-23, residente e domiciliado na Rua Várzea Fina, 6988, 64.083-015, Grande

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

ocunrentos, acima mencionados e exibidos neste ato, no que dou fe. A quem conÍere

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

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

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

utorgante em licitações públicas em todas as suas modalidades, bem como concordar com

odos os seus termos, assistir a abertuÍa de propostas, Íazer impugnaçÕes, recla açÕes,

rotestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, sta r

ução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou deposiladas, transigir, de

praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato. Todos os

esta procLtração foram fornecidos e conferidos pelo representante da Outorgante,

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

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

ei vigente. O presente instrumento p

pe
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PM .TOLHÀNO

r avença entre as partes. E de como assim o disse, do que dou

por me ser pedido, que após lido e achado conforme, cutorga,

ita , Adriana Caroline Silveira Maia, Escrevente
*aúiorizada, 

a digitei, da o e asstno m público e raso, colhendo a assinatura. O presente alo

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

em www.tipi.jus.br/portalextra. Emolumentos: R$ 43,41; FERMOJUPI: R$ B,68; Selos: R$

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

Teresina-Pl, 03 de Abril de 2019

Outorgante: DAVTD ALVES DE ARAUJO EtRELt, neste ato
representada por DAVID ALVES DE ARAUJO

o,çLi,w Çilsuà.a-hq"a
Adriana Caroline S ilvelra Maia - escrevente autorizada
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PM .FOIHAN'

PROCESSO

1[6Bttffiç"".o

REPúBLtca FEoERÂTrva Do BRAS|L
ESTAoO DA PARAíBA

caRTóRto AzEvÊDo BAsros
FUNDADO Ei' í88E

pRtMEtRo REctsrRo ctvtL DE NASctMENTo E óBtros E pRtvaTtvo DE cAsAMENTos,
JoÃo PEssoa

SDA D

Av. Epilácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados 5803G00, Jo
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http:/ ivww.azevedobaslos.not.br
E-mail: cartoÍio@azevedobastos.not.bÍ

bt§I&:

DEcLARAçÃo DE sERVIÇo oE AUTENTIcAÇÃo DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de friranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Ôbitos e Privativo de Casamenlos, lnterdiçóes e
Íutelas com atribuiçáo de autenticar e reconhecer íirmas da Comarca de João Pessoâ Capilal do Estado da ParaÍba. em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identifcâdo individualmenle em cada Código de Autenticaçáo Dígital'ou na
reíeÍida sequência, íoi aulenticados de acordo com as Legislações e normâs vigêntes!.

- DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança,urÍdica dê lodos os atos oriúndos dos respêctivos seNiços de Notas e Registros do
Estado da ParaÍba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimenlo CGJPB N'003/2014, determinando a inserção de um código em todos os

./ atos notoriais ê regiskais. assim, câdâ Selo Digital de Fiscálizaçáo Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC1231t
XrXa e dessa forma, cada autenticaÉo processada pela nossa Setuentiâ pode ser confrmâda e verifcada lantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunâl de JustiÇa do Eslado dâ Pâraíba. endereço http://corregedoria.ljpbjus.brselo{igilâl/

A aúenlicação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reâlizadâ, â empresa DAVIO ALVES OE ARAUJO EIRÉL|
linha possê dê um documênlo com âs mesmas caracteísticâs que foram aeproduzidas na cópia autenlicada, sendo da empresa DAVID ÂLVES OE
ARÂUJO EIRELI a responsabilidade, únicâ e exclusivâ, pela idoneidade do documento apresenlado a esle Cartóno.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em O4tO4l2O19 16i50i27 lhora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. '1", '10" e seus §§ 1' e 2' da MP 220012001, como lambém, o documento eletrônico aulenticado contendo o CertiÍicado Digilal do
tilular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI ou ao Carlório pelo endeÍeço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para rnÍormaçÕes mars dêlalhadas desle ato, acesse o site büpslê.glglS j.!ê!Aze!9E9bEs.!9s.!qtr-U e inÍorme o Código de Consulta desta
Declaftçáo.

Códlgo do Consulta dosta OeclaÍaçáo: '1214993

A consulta desta Declaraçáo eslará disponívelem nosso site até 0,U0,1,/2020 08:27:38 (hora local).

'Códlgo deAutêntlcaçáo Digital: 88120404190821560704-1 a 88120404190621560704-2
,Lêglslaçóes Vigentes: Lei Federal n. 8.935/94, Lei Fêderal ôo 10.40612002, Medida Provisória n" 220012001, Lei Fêderal nô 13.105/2015, Lei
Êstaduâl n" 8.721l20C8, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014.

O referido é verdade. dou íé.

CHAVE DIGITAL

OOOO5b 1d734íd94fO57f2d69fe6bc05ba48aÍb585489e706c6d9e8df4f329cc57a0051f0405743311d42Íe2Ía71092deba3c95c2962d3aab2í5e667932d4
a3c5b942708ecd7ee1 60c3025472361 c58Í5
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Sccrctaria da Micro c PcqucDa Emprcst
Sccrctaria da Radonuliznção e Simplitic0ção
Dcpaliurrento de Rcgis(o Etnptljsariül c I]ltcgmçâo
,unla Comercial do lisurdo rlo Piaul - JLICEPI

PN, . FOLHA N'
nâ l/l

VISIO;

DECLARÂÇÃO DE REENQUADR,{MENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COilIO
MICROEMPRESA

IImo. Sr. Prcsidentc da Juíta Côorcrciâl do Estado do Piauí - JI.,CEPI

A Empresa DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI, com âto constitutivo registrado nâ Juntâ Comercial
em 1210712016, NIRE: 22600022976. CNPJ: 25.18ó.16?/0001-97. estabelecido(a) na AVENIDÂ Raul Lopes.
880 SALA l4l7;EDIF Poty Prcnrier;, JOQUEI. Teresina - Pt. CEP: 64048-065. requer a Vossa Senhoria o
aÍquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da [,ei. que se reenquadra da condição de
EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA MICROEMPRESA, nos termos da Lei ComplemerrLar n" l2i. de

t4lt?l?a06.

Código do ato: 309
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO
M]CROEMPRESA

TeresÍra - Pl, 03/ 10/2018

DÁVID ALVES DE ARÂIjJO
Tinllar/{dministrador

' Etl| túu L"n) r)i tú rJn 
'tu |rDrht! I\uu t Dipntl

p JUCEPI

cEaTtEICO o REOIaTRO EL 11/10/2018 12:30 608 Nl 20180'11011'
iionocoro, r8oa1a011 DE 1t/10/2018. cóDroo DE vERrrtcÀçÀo:
1180a308301. NIB': 22500022976'
DÀVID ÀNVEA DE ÀAÀUiTO EIÀILI

RAI!IUNDo NoÀqro Dr or,rvErRÀ ltoNTErRo üiNroa

2o

sEcBErÁxro -cEFú
rN^, 11/ 10 /2018

piâutdisitâ1.Di.sow.br

Àvàlldladtê.tê6t..locuD€Dto,.ôluDlegso,rtcagujêttoàcory)lorâçâodt€áuâàutêntlêldêdêEo'rêsP€ctlvo.DortaiE.,íiãiiá4" sêu' ;êãpêcttvog códlso' dê vêrirlcação
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JUCEPI

CZÀtIFICO O nlcIAt&O Ell 11/10/'72018 12.30 AOB lfr 20180a1a011.
PRqIOCO!á ! 180a1a011 DE L!/!O/2OtA- CóDrcO DE r,EÀI!ICÀç.[O !
11804308301. iÍrRE: 22600022976.
ITÀVID À,,1II8 UE À&,ÀI,iTO EIREI,I

R.ÀtüuNDo !DNÀTo DE oLrvEr&À üoN!ÉrRo JúlrroR
sEcnETáRro-gExÀr.

fEREgrNÀ, 11/10/2018
Pw.D1Àuialtgt!â1. Dt. gow -br
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PM .FoLH^il. _
PROCESS0 íJ o) o o Loc,4
MODALIDADE

VISTO:

tr
Governo do Estado do PiauÍ
Secretaía Especial da iricro e Pequena Empresa - SEL4pE
Junta Comercialdo Estado do Piãuí

PlÂUr
t,tr

JUCEPI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistêmâ Nacional dê Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerllficamos que as inÍormaçôss abâixô conslêm dos documêntos arqLlvados
nesta Jlnta Comercâle sáo v

End.reço Cohpl.to
Av6nidá Raul Lopss, N'880, SALA 1417;ÉDlF Poty Premiêri JóQUEI - Íeresinâ/Pl , CEP 64048{65

Esta ceíidão foiemitida automalicaÍnenle em 211022020, às 10:31:29 (horáío de arasÍlia).

Sê imprôssa, veriÍcaÍ sua âutenticidade no htlpsJ/www plâuidigltâl.pi.gov.br, com o código XC9UJSDX

obroto
71 .1 2-0{0 Z Serviço de engenhâria como âljvidâde principal e como alivLdades secundá CNAE 43.99-1 -01 Z Admin islrâção de obras; C NAE 71 . 1 1 - 1 '00 I Serviços de
aquitstura; CNAE 71 .1 9-7-01 4 S6rviços de cartog rafa, topografra € g6odásiâ i CNAE 4 1 .204-00 a Conskução dê ed iÍícios; CNAE 42. 1 3-8-00 a ObÉs d6 ! rbanizaqáo
a ruâs, praças € calç CNAE 49.23-0-02 L SeÍviços dê transpo(ê d6 pâssagêiíos Z locação de âulomóveis com motoristai CNAE 77.11-040 . Locâçáo d6 âutomóvêl
sêm condulori CNAE 77.31-440 a Aluguel de máquinas e equipâmênlos agrícolâs sêm operâdoÍ; CNAE 49.24-8-00 i ÍranspoÍte escolari CNAE 47.44-0-99 Comárcio
varejislâ de malêdâis dê conslruÉo em geÍal; CNAE 81.21-4-00 a Lirnpêzâ em prédios e em domicÍlos; CNAE 38.11-4-00 - Colêla dê resÍduos ôão p€rigosos: CNAE
46.71-1l00 - Comércio alacadista dê mâdei€ e produtos derivados; 46.73-7100 - Comérco atacadista de matê al êlélíico; 46.72-9100 - ComéÍêio atâcâdislá de ferÍagens
e íenamentas i 46.74-5100 - Comércio atacadista de cimenloi 42.11-1l01 - ConstruÇào de rodoviâs € Íeroviâs;42 11-1l02 - pintura pâra sinâlização êm pistâs
rodoviárias ê aeroporlos i 42.21 -9/01 - ConstruÉo de bârâgens e ÍepÍesas para qeÉção de energia elélric a 42.21-9102 - Constuçào de êslaçôes e rêdes dê
distíibuiçao de onergia elétricái 42.21-9104 - Conslruçáo de estaçóes e íedês de telecomunicáçóês: 42.22-7101 - aConslÍ!ção de red€s de abastecimento de água
colela de esgoto e construçóes correlalas, excelo obíasde nigaçàoat 42.22-7102 - ObÍas de iÍigação; 42.23-5/00 - ConstÍução de redes de lransporles poÍ dutos,
êxcelo para águâ e esgoloi 42.92-8/01 - lúontagêm de êstrulurâs metálicas; 42.92-8/02 - Obrâs ds monlâgêm i.dustrial; 42-99.5/01 - Construçáo dê instâla9Ões
espoíivas e rêcroâlivas; 42.99-5/99 - Oukas obras de €ngenharia civll náo especiíicadâs anleriormênlê, tâis construçáo dê esÍuturâs com tirântes, âs obrâs de
contenÉo e a conslrução de codinâs dê prolêÉo de encosiâs e mlros dê aríimor 43.11-8/01 - DemoliÉo dê odilicios ê outrâs estÍuturasi 43,11-8/02 - PÍêpâÉç3o d6
canteiro e limpêza de lêíreno: 43.126/00 - Períurações ê sondagensi 43.19-3/00 - SeNiços de prêpâraÉo do leríeno náo especiíicâdos ântê.iormenle, iâi â drenâgêín
do §olo destinado á conslruçáo, á demârcaçáo dos locais para conslruçáo, o rebaixamênto de lençóis íeáticos, â preparação de locais pâra minêrâçã a ÍêmoÉo dê
matsÍiâl ineÍte ê oulros tipos de r€tugo de locais de minêraçáo, exceto os locais de exlraçâo de petróleo e gás natuÍali 43.21-5100 - InstalaÉo e manutenção eléÍicai
43.22-3101 - lnstalâçoês hidráulicas, sanitárias ê dê gási 43.22-3102 - lnslâlação e mânllenÉo de sistemas cêntrais de aÍ condicionado, de ventilaÉo e reírigeraçãoi
43.22-3103 - lnstâlâções dê sistema da prevenç€o contra inéndio; 43.29-1l04 - Montag€m e instalação de sislemas e equipamenlos de ilumiâação e sinalização em
vias públicâs, porlos ê â6ropoíosi 43.29-1l99 - Outías obras de instalações em construçóes náo ssp€ciílcadas anl€noÍments, tais a instalaçâo ds sistemas d€ limpsza
poí vácuo e o r6v6§imento ds tubulaçôesi 43.30-4/01 - ImpêrmeabilizaÉo em obrâs dê engsnhâria civili 43.30-4/02 - lnslalação dê podas, jânêlas, tetos, divisóriâs e
armáíios embulidos de quâlqu€r 43.30'4/03 - Obras de acãbamênto em gêsso e êstuqu6; 43.30-4/04 - SeNiços de pinluía de ediíÍcios em gêrâli43.30-4/05 - Aplicação
óe l.ev€sümenlos 6 de rêsinas €m interior6s ê eíêrior€si 43.30-4/99 - Outrâs obras d6 acabamento da conslÍução, lais os serviços de chapisco, emboço e reboco, a
instalaÉo de toldos e peÍsianas, a inslâlaÉo de piscinas píá íabílcadas, quando náo realizadâ p€lo fabÍicâíte e a colocação d€ vidrcs, crislâis e espelhos; 43,9'16/00 -
Obras de Íundaçóesi 43.9$1/03 - Obras de alvenaria; 43.99'1/05 - Peíuraçáo e consuuçâo de poços de águai43.99-1/04 - aSeNiços de operação e íomêcimento de
equipamentos para transpo(e e elevaçâo de caÍgas e pessoâs para uso €m obrasl; 43.99í /99 - Serviços especializados para construÉo nâo especificados

dê limpêzâ de rachadâs, com jâteâmênlo de âíeia, vâpore semelhantes; 46.35-4101 - CoÍÉrcio etâcadista de águâ mineÍali 46.52-4100 - Comércio atacâdislâ de

compon€ntês êlêtrônicos € êquipamônlos d€ tel6íonie ê comunicação; 46.79{/01 €omércio atec€disla d6 tinlas, veÍniz€s e similar€s; 49.30-2102 - aTÍansporle
rodoviário dê cârge, êxc6to produlos pêrigosos 6 mudânçâs, intormunicipâ|, lôlsÍêslâduâl€ intêrnâcionalZ ê 78.10-8/00 - SeleÉo e agenciâm6nlo de máGdê-obía.

Nom. Empre3âí.li DAVID ALVES DE^RAUJO EIRELI

N.turca Jurldlc.r EmpÉsâ IndMdualde Rôspon$brlidâd. Limíãda ldê Nal!Éza Emp.6sána)

Protocolo: P1C2000875586

NIRE (sede)
22600022976

CNPJ
25.146.16210001-97

Arqulvâmento do Ato
Constliutlvo
12J0712016

lnício dê Àtividâdê
13/05/2016

ME (Microempresa)
Câpltal
Rl 900.000,00 (novêcenlos mil reais)
Câpltal lnt€grallzâdo
RS 900.000,00 (ílovecentos mil rcâis)

Íltular

OAVIO ALVES DE ARAUJO
fórmino do Mandato

S 13t0512416
CPF
s92_758.193-72

Oado! do Admlnlstrádor

OAVID ALVES DÊ ARAUJO
Término do Mandalo

13/05/2016
CPF
992-798 -193-72

Situâçáo

Slâtu5
SEM STAÍUS

309 / 309. REENOUADRAMENTO DE EI\,4PRESA
DE PEQUENO PORTE COMO MICROEMPRESA

Últlmo Arqulvamento
Dâtâ
1111012018 20180414011

I ilIil lil]flI fllilllilil ]flil]lil tillll llll lilllt lll
Prc2ô00875586
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PROCE§SO

ilODALIDADE

tr
JUCEPI

VISTO
Governo do o do Piauí
Secretaría Êspecial da i.4icro e Pequena Empresa - SÉl\,4PE

Junta Comercialdo Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPL!FICADA

Sistema Nacionat de Rêgistro de Empresas Mêrcantis - SINREM

CeíiÍicamos qu€ as infohaçô€s abaixo constam dos documenlos aÍquivados
nesra Junra comerciale sáo

ptÂui
(

J+?
"f:,

Nôn. Enph.ánàl: DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI

N.iu,.râ Ju.ídlc, I EmpÉsá lndividuâldo Respon§abildads Limlada (d. Nalleza Empresáriá)

Proloc6lo: PIC2000875536

Continuaçáo

2de2
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PROCESSO$c>)oc.l,octt
MODALIDADÊ

VISTO:

TOMADA DE PREÇOS N'002/2020

DECLARAçÃO REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÂO

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

25Í86.16210001-97, 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/Pl, vem através deste instrumento declara,
sob as penas da Lei, que atende a todos o requisitos de Habilitação da TOMADA
DE PREÇOS N'oo2/2020

São Bernardo/MA 19 de Março de 2020

s de Araújo
CNPJ: 25.186.162t0001-97

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

Rua Padre Cirilo Chaves 1515, Noivos, Teresina-Pl

AV. Raul Lopes Ne880 - Jóquei, Cep: 54048-065 - Teresina-Pl

DAVID ATVES DE ARAUTO EIRELI - ME, CNPJ ne 25.186 .162loo0L-97, Fones: 86 9'

E-mail: construtoraltdaarauro@gmail'com

r'C\
Ir,a.rto&Mrto
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Pll{ .FOLHAN'

PROCESSO

Improbidade Admin[strativa e

Certidão Negativa

CertiÍico que nesta data (18/03/2020 às 12:18) NÀO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ ne 25.186.16?000't-97.

A condenação por atos dê improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimênto da

inelegibilidade do condênado.

Para consullas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htto://divulgacandcontas.tsê.ius.brl

Esta certidão é expedida gÍatuitamente. Sua autenlicidade pode ser por meio do númêÍo dê contÍole

5E72.38DC.A17A.8732 no seguinte endereço: https://www.cni.ius.br/imorobidade adm/autenticar certidao.ohp

Gerado em: 18/03/2020 as'12:18:52 CONSELHO NACIONAL DÉ JUSTIÇA
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18103t2020

Data da consulta: 18103/2020 12l.26l-17

Data da última atu alizaçãoi 1710312020 18:00:09

otÍAt[Ân (t{Prl(PÍ Do sÂllctotlJtDo

Nenhum registro encontrado

rsas - CEIS - Poíalda transparên

LIMPAR

NoMt D0 sAt{ctoNÂDo uf D0 SA (loNÁDo óRGÃo/EflTIDADE sANqoilÂDonÂ Tlpo DA sANçÂo

Detalh/ o das sanções Vioenles - Cadaslro de Empresas lnidôneas e S(
PM . FOLHA N" 3s
PROCESSC n2 u
MODALiOADE

VISTO:

oATÀ DE PU8u(ÁÉo DA sÂNÉo

FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 25186162000197

$\
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PM .FOLHANO

PROCESS0 ") oJooJro ot4
MODALIDADE

MSTO:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDAO NEGÂTIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: DAVID ALVES DE ARAUJO EIRELI

CPF/CNPJ: 25.186.16210001-97

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

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

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sí

httos://contas.tcu. po .br/ords/Ílo lNtl)ONEO:V RII' ICA

Código de controle da ceÍidão: GP8Kl8032012l9l6

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

F]

K

/1
L----*\

§
Certidão emitida às l2:19:16 do dia 18103/2020,com validade de trinta dias a contar da I

emissão.

&



I ú 'FOLHÀNO

,p fr ol I ESSoj§}§§J_p_1.1t.l|
LIDADÊ

TRIBUNAL DE CONTAS DA UN

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 Orgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 18/0312020 12:20:18

Inform da Pessoa Juridica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

ão Gestor: Portal dâ Transparência
stro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas

sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori al no ortal do ór stor, cli ueA

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplifi
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Social: DAVID AL\.ES DE ARÁUJO EIRELI
J: 25.186.162l0001-97

rgão Gestor: TCU
adastro: Licitantes Inidôneos

rtal do ó oara acessar a certidão ori inal no estor, cli ue AOUI.

sultado da consulta: Nada Consta

stro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

ortal do órara acessar a certidão ori nal no stor, cli ue AOUI

ão Gestor: CNJ

dministrativa e Inelegibilidade
sultado da consulta: Nada Consta

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

lno ortal do órgão stor, cli ue AOUIara acessar a certidão ori

sultado da consulta: Nada Consta
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