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+PREFETTURA MUNICIPAT DE SAO B
ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-88

Cf,RTIFICADO DE REGISTRO CADASTRÂL - (CRC-CFM I)

NÚMERO Do REGISTRO N. O5oo72a2o

CERTIFICO que a empresa,_G I CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDAi CNPJ N' 13.011.588/0001-20, com sede na av cel Epaminondas pio correia lima no 541 Baino:
abreu São Bernardo - MA, encontra-se registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES
MUNICIPAIS CFM - da PÍefeituÍa Municipal de São Bemardo MA, sob o número de registro no

050072020. na forma dos regulamentos, Lei Municipais e da Lei 8.666/93. CERTIFICO que foi
constatado a regularidade no CRC-CFM, estando ern pleno vigor e que a empresa está cadashada como
prestadora de serviços no setor de:

47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-043 - Comércio varejista de materiais hidúulicos
41.20-4-00 - Construção de edificios
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, prâçâs e calçadas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.11-l4l - Construção de rodovias e ferrovias
42,12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-Ol - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

A qualquer ternpo podsná ser alterado, suspenso ou camcelado o registro e

SUSPENSO/CANCELADO o Ceúificado de Regisúro Cadastral de quon NÀO satisfazer os

requisitos para habilitação (habilitação jurídic4 qualificação tecnica, econômico-financeira,
regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXII do ut. 7' da Constioição Federal.

(Incluído pela Lei n'9.854, de 1999).

Os pagamentos das empresas contratadas serão efetuados apôs

comprovaçào das condiçôes de habilitação, na forma do aÍt. 55, )(IIl2 da Lei n' 8.666193.

São Bernardo- MA, l0 dejaneiro de 2020

Jakeson da ção da Silva
Portaria de n' 003, 02 de janeiro de 2020

I LEI M E.66õl91 (1,€i dás Licitaçõeo.
AÍ. 32 - Os doctunentos necessfuios à habilitação podêrão ser apresentsdos em original, por qualquer lJÍocesso d€ cóú aulenticâda por caíório
comperentê ou pôr servidoÍ dâ adminislÍação ou publicaçâo cm óÍgão da iÍprensa oficial. GÊdação dadâ pqbtddLEE3JUI9g!)
§ 3! - A documentação ÍeÍeflda neste snigo podêrá ser srb6titúda poÍ Íegrstro cadâstrat emítido poÍ órgâo ou entidade públicâ, desdr que

pÍevisto no edital e o registro tenhs sido feito em obediêncta ao dispoío nestâ Lei
Aí 34 - Pars os fins dEst, I-ei, os ór8âos e cnlidsdes da A&ninislração Púbhca qu€ Íealizem írequedem€nte licilaçõ€s rn"ÍÍerão ÍegislroJ
cadastrais pam efeito de hábililáçâo, ná foÍÍrú re8trlamentâÍ, válidos poÍ, no Ír,^iximo, um ãtro- (RÊgulamento).

'? 
Aí. 55 - Sâo cláusuhs n€cesúnas em todo co Íato as qle eslabel€çsm:

XII - a obrigsçâo do contratado de manter, durante todâ s €xecuçào do coniÍatô, em corystibilidade com as obneêções fx)Í ele assumidâ§

todas as oondições de habilit çâo e qualificsçâo exigidâs nâ lici1ação. i
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Çomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinle,
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ConÍira os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provideocie ir.4to -à- _RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATI\Á DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

NúMEÊo DE txscRíçáo
13.01 1.58Er0001 .20
MAÍRIZ

CoMPROVANTE DE tNSCRTçÃO E OE
SITUAÇAO CAOASTRAL 15t12t2010

NOI.'E ÊMPÊESÁÂAL

G I CONSTRUCO€S E SERVICOS LTDA . MÊ

1 IJLô OO ÊS'IABEI.ÊCIMENTO (N üTE OE FÀ\ TASIA)

G I CONSTRUCOES E SÉRVICOS

cdoÉo E oEscF,c^o DÁ ÂT,v,DÁoE EcoNôMrcÁ ÊÂNc,àr
47.44.0-99 - CoíaáÍcio var6jista dê Ínatoritis dê construção em gêÍal

E 9LSCR oÂsÀÍw!cÀc€s cÀs slc
47.42.3.00 . Comércio varejista de matsÍial ôlátrico
'7.44-0.03 . Comércio var€lisla de rnâtêrlais hidráulico6

.20-4.00 - Construçâo do sdilicios
.04 . Serviços do pintura do sdiÍícios em gêral

43.2í-5-00 - lnslelaÉo e nt.nuaao!áo elátÍicâ
42,í3-E.00 - Obías de urb.níração . ruas, praças o calqEdas
36.11.4.00 - Colsta do írslduos náo.peÍigosoa
42.Íí-1-01 - Cooltruçáo do rodoviaa o têrÍovia8
42,Í2-0.00 - CoÍlstruçáo de obras de aía espêcirls
12.22-7-01- Constnrçiô dê .edês dê abaôteclínento dê á9u., cohtr dê e59oto o cgnstruçóes corÍelata§, excêto gbras
de irdg.ção
43.99.í-05 - Perfuraçâo e construção dr poços dê água
43.r3.4.00 - Obras d€

ATIVA

HOiI,O CE slTL

ÊSPFCIAL

CüJIGO E OESCRIÇÁO OA NÁÍUREZA JURIOEA

206-2 . Sociedade resáriô Limitada

AV CEL EPAMINONDAS PIO CORRÊIA LIMÂ

Er,toERÉÇo rco
ASSEST OTMAIL.COM

CCMPIEMENÍONúÀlcRo
541

SAO BERNARDO

ÍLúFONE
(e8) 8í72-6060

ENTEÊEOEAÂÍIJO iErR)

Aprovado pelâ lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de mãio dê 2016.

Emitido no dia 28J03/2017 às 17:(}{:04 (data e hora de Brasília).

O Copyright Receita Fcderal do Brasil - 28/0112017

DATAD 6lruÀÇÀo cAD,lsrR^L
15t1U2AtO
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GovERNo oo ESTADo Do IARANHÃo

SECREIARIA OE ESTAOO DA FAZEITDA OO

CAOASTRO OE CONTRIBUIT{TE OO IC S
ii

ôJ. \río!

Resp

FICHA CADASTRAL

úm9ro In3cÍlçag:

Agôocia Roglonal:

UFRE:

Slturçáo Crdast.al:

RagirDá E pci.l:
RomisÊo:

Tipo do Roolmo:

RgglírE de P!9.:

12.349.ô9S

AGÊNch DE CHAPADINHA

AGÊNCIA ESPECIAL DE BACAaAL

AÍIVO

NÂo

NÁo

í 3.01 1.586/0001-20

212olô72e87A

JURIDICA

REGUI-ÁR

1644/2015

CF9'CIPJ:
ttREr
Tho dê P6soa:
Slluacão Fl8cal:

Úl*tla Atualizâçáo:

Dü lhlcio:

VdkLdo;

SIMPLES NACIONAL

R.zro,Nome: G ICONS'RUCoES E SERVICOS LTDA

Tltulo do Estabolschonto: G I CONSTRUCOÊS E SERVICOS

Írpo de socred.dê: soclEoADÊ EMPRESARÁ LIMITADA CEP

Crt do E3h[: MATRIZ OU UNICO

clplt l Sochl: 22O0OO Dat d. Consstuiiao:

E.ú.Io(p: AVE CEL EPAMINONDAS PIO CORRE,A LIMA

Comphmelío:

tlúÍtoro: í1 funlclplo SAO BERiIÂRDO

B.lÍÍo: AAREU

RoÍtrôncir: PARK RECREIO

TC.úone: 9&81726060 FAx: 9&342116.r

ctaAE Fitcât; 412O4OO- CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

Atlvidâd.. Sêê!ndáí.a:

,r39s105 PÉRFURAÇÂo E coNsrRuçÀo oE poÇos oE ÁcuA

4330404

4213800

3811400

4313400

4211101

4212000

UF: MA

lnlcloAtiv.: i5l1ü20í0

E{ail: ASSESTECMA@HOTMAILCOM

Ároa Utlliraddm2): null

65550m0

Ét1u2010

sERVrÇos oE ptNTURÂ DE EDtFicros EM GERAL

INSTALAÇÃo E MANUTENÇÃo ELÉTRICA

OBRAS DE URBANIZAÇÂO. RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

coLÉTA oE RESIDUoS NÃGPERlGosos

coNSTRUÇÁo DE RoDovlÂs E FERRovrA.s

CONSTRUÇÀO DE OBRÂS.DE-ARÍE ESPECIAIS

tA-z)

DonominaÉo do Eat boleclmontô

Localizeção do Estabelecimênto

Qualff icação do Gonlribuinte

1222701 CONSTRUÇÃO OE REDES OENBASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOÍO É CONSTRUçÔES CORRELATAS,
EXCETO OBRAS DE IRRIGÂÇÀO

,í321500

OBRAS DE TÊRRAPLENAGEM
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ESTADO DO MARANHÂO
MUNICiPIO DE SÃO BERNARDO

SEcRETARTA DE ADMTNTSTRAÇÃO E F|NANÇAS
CNPJ N0 06 i25 389/0001-88

tii0DÀLirJÀl)É

SE,R\IiÚüR

FICHA DE CADASTRAT}O NO MUI{ICiPIO DO CONTRIBUINTE . CMC

I NSC RIÇAC MUN|C |PAL N' 221220t7 8

Pracesso no 02.0004,00000 3/17.SEMAD
DAIA PROTOCCLC: A2i01 I 2017

DADOS DA EMPRESA
r'loME DA EMPRESA: G r CONSTRUÇÕES E SERVTçOS LTDA - ME
ÉNDEREÇO: AV. CEL EPAMINONDAS PIO CORREIA LIMA-Abreu, São Bemardo-MA. CEP
i] J 3f,U.UU U

.-iNPi: 1 3.01 1.548/0001 -20

.),r,cE: 41 .20-4-C0 - CoNSTRUÇÂO Or EOtriCtO.
CAPiTAL R:GISTRADOI R$ 220 OOO,OO

DrilA DÂ CC)NS]-lÍUiÇÃC : 15 12t2010
i]iITÁ D[ CADA9TRC A?!012017 - PMSB

DAOOS DO TITULÂR OU SOCIO RE§PONSÁVEL
t.lOiiit Gii\iAN DAI.'IASCENA SILVA

EITIDEREÇO Rua Jcsá Nunes Prado, s/n - Centro, São Bernardo-MA, CEP: 65550-000
cPF 773.697 503-53

Gene c

Ponari
§s

11\

D

§

PraÇa Ber rardo Coelho d€ Almerda. 863 - CentÍo. 3ão Bernardo-MA, CEP: 55550-ü00
rwwv.saobemardo ma. gôv.bÍ
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COJ{STI]TUIçÂO DE SOCIEDT}EI.ItrIIIADÂ§OB.NOÀIE
EMPRESÁRIAL DE G;_çOTJSTBUSOEé E SEA_\'|C0§LIDÀ. .1 
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Pelo presente instrumento particular o Sr. GIÍ,VAN D,IMASCENA SILVA, brasilciro,

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

dorniciliado, na Rua Vereador Manoel I Silva s/n, centro da cidade de São Bernardo - MA, CEP:

65.550-000 portador da cédula de identidade na 54300596-8 SESP/MA, CPF Na 773.697.503-
53 e o Sr. IZEQUIEL DAMASCENÂ SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Sáo

Bernardo - MA, nascido no dia 70/07/1989, residente e domiciliado, na Rodovia MA 034 s/n,
cento da cidade de São Bernardo - MA, CEP: 65.550-000 portador da cédula de identidade ns
033140682007-0 SESP/MA, CPF na 047.545.783-A4, resolvem de comum acordo constituir
uma Sociedade LTDA, mediante as seguintes cláusulas e condiçôes:

CI.AUSUIA PRIMEIRA
A sociedade ora constituída funcionara sob nome Empresarial de G I CONSTRIIÇÔES E

SERVIÇOS LTDA, sediada na Rua luscelino Kubitschek na 00(r bairro Centro - CEP 65.550-
000 São Bernardo - MA.
PARAGRAFO ÚtttCO - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA
O capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em cotas de R$ 1,0C

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

Nome dos Sócios
Gilvan Damascena Silva

Nq de cota:;
70.o00
30.oo0

Total R$

70.000,00
30.000,00

Percentual
70
30Izequiel Damascen a Silva

Total 100.000 100.000,00 104

CLÁUSULA TERCEIRA
O orazo de duração da sociedade será por ter'ro indererminado tendo seu inicio na

date do registro do presente contrato.

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

respondem solidariamente pela integralização do capitâl social.

CLÁUSULA QUINTA
A Sociedade terá por objeto social:
47.2O-4 /OO - Construção de Edificios
38.11-4 /OO - Coleta de residuos não-perigosrrs
42.13-A /OO - Obras de urbanização - ruas, pr.rças e càlçadas
43.13-4lOO - Obras de terraplenagem
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INSTRUMENTO PARTICULAR pE GOr.r§iIil.HglQ_D$_tOelIE.lpE LMlrApÁ JOB NO!4E
EMPRESARIÂL DE ü I co?l§LRU6oL5-I§[.1]:§')LLIDÀ

Pl.:i3. iül-llA li'
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CLÁUSULA SEXTA
A administração da sociedade e o uso do nome empresarial serão eiêicidó! pilo sócio

GILVÂN DAMASCENA SILVA, isoladamente, entretanto corn poderes de administrador
autorizando o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades divergentes ao

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

CI,AUSULA SETIMA
As quotas que constituem o capital social são in<livisíveir; e não poderão ser cedidas ou

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

CLÁUSULA OITAVA
Os sócios poderão de comum acordo fixilr uma retirada vigente para todo o exercÍcio,

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CIÁUSULA NONA
Os lucros e/ou preiuÍzos apurados em balanço a ser realizado após o término do

exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalnrente às quotas de cada um no
capital social, podendo os sócios, todavia optâr pelo aumento cle capital, utilizando os iucros.
e/ou compensar os prejuízos em exercÍcios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMÁ
Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade continuará

suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possivel ou inexistindo o interesse
destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus traveres ;erá apurado e liquidado com
base na situação patrimonial à data da resolução,'rerificado em balanço especialmente
levantado e pagos em 10 (dez) prestaçôes iguais e sucel;sivas, v:ncendo-se a primeira após 60
(sessenta) dias da dau do balanço especial,

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

escrito, com antecedência de 60 (sessental dias, e sers haveres lhe serão reembolsados na
mesma forma que estabelece a clausula anterior deste illstrumento.

CIÁUSULÂ DÉCIMA SEGUNDA
Fica estabelecido o dia 31

os lucros ou prejuízos apurado
subscrito.

de dezembro para procedimento do balanço geral
s serão partilhados rle acorrlo com cada co

CIÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

T]iODl.I.iDADE-

Os casos omissos neste contrato social serão resolvidos ,le acordo com a

que regulamentam a matéria.
rt
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INSTRUMENTO Pi{RTICULAR DE CO}:S:lLl-U:§Áq uE SOCIUD {nE LIMITADA SOB NOME
EMPRESARTAL pE c r_COlÀÍIt-lrgC_E§_rt§E§.]tCo§L.IDtL plj3l, r"li-ijÂ li, g ?

, ..t o J t_) t\o?
CIÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro da cidade de São Bernardo - MA lrara lirimir
oriundas do presente do contrato social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
0 administrador declara sob as penas da lei dt: que nâo está impedido de exercer a

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

encontrar sob efeito dela, a pena que vede ainda quc temporariamente o acesso a cargos
públicos, ou crime falimentar, de prevaricação, peita o(t suborr,o, concussão, peculato, contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, ccntra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou da propriedade.

E, estando os sócios juntos e contratados assinam este nstrumento em $ês (04J vias
de igual teor a para o mesmo efeito.

São Bernardo - MA,22 de Novembro de 2010

a'-\ I
\p/rrg*J €r14.....

GILVAN DAMASCENA SILVA
Sócio-Administrador

1U*^,!) P. pr,,rt*t n taçJ.-a...*,
TZEQUTEL DAMASCENA SIIVA
Sócio Cotista
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ALTERACSO CONTfia7]LtAL Na 03 E CONSOL/,DACÃO DA
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Pelo presente instrumento pârticular,

GILVAN DAMASCENA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Bernardo - MA, nascido
no dia 22/O6h977, residente e domiciliado, na Rua Vereador Manoel J Silva s/n, centro da cidade
de São Bernardo - MA, CEP: 65.55G000 portador da cédula de identidade ns 54300596-8 SESP/MA,

CPF Ns 773.697.503-53 ê

IZEQUIEL DAMASCENA SILVÀ brasileiro, solteiro, empresário, natural de São Bernardo - MA,
nascido no dia LO/0L1L989, residente e domiciliado, na Rodovia MA 034 s/n, cento da cidade de São

Eernardo - MA, CEP: 65.55&000 portador da cédula de identidade ne 033140682007-0 SESP/MA,

CPF ne 047.545.783-84;

Únicos sócios da sociedade c I coNsTRUçõEs E sERvlços ITDA ME, com sede e domicílio na

Avenida Cel. Epaminondas Pio Correia Lima, ne 541, Abreu - CEP 65.550-000 São Bernardo - MA,
registrada nâ Junta Comercial do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE 21200726878 e inscrita no CNPJ

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

r. ALTERAçÃO DO OBJETO SOCTAT

O objetivo da sociedade que era a exploração por conta própria, do ramo de - Construção de
Edíftcios (CNAE 47.204/@); e atividades secundarias: Seruiços de pinturo de edilícios em geral

{a$Oa/U); lnstdtoção e manutençõo elétríca (t 327-5/N}; Obras de urbanização - ruos, proços e
cokodas (4213-8/ 00); Coletd de rcsíduos não perigosos (38fia/N); Obras de Íenoplenagem

F3Ba/@); Canstrução de rodovias e Íenoviõs F217-7/O7); Consüução de obms-de-ofte
especiois, pontes e viodutos P272A/N); Construção de redes de abastecimento de ogua, coleta
de esgoto e construções de bueiros, exceto obros de krtgoção (4222-7/01); Perfuroção e
construção de poços de ogua {4399-1/05),

Passa a ter por objeto social a exploração do ramo de - Comércio varejisto de materiois de
construção em geml QTIU-0/99); e atividades secun dárias: Comércio vorejista de materiol elétrico
F7 28/N); Comércio vorejisto de materiais hidráulicas fiVUA/B); Construção de edificios
(412tM/00); Seruiços de pintura de edítícios em geral @$Oa/@!; tnstaldção e mdnutenção
elétrico (4i27-5/ü)); obros de urbanizaçõo - russ, ptoços e colçados (42 Coteto de
resíduos não perigosos (s&fia/Ut); Construção de radovios e ferrovias (4277-

de obrds-de-orte especiois (4272-0/(N); construção de redes de de
esgota e consttuções cofielatds, exceta obrEs de inigoção (4222-

SERVICOS LTDA ME

1

de poços água (439*1-Ail; Obros de terroplonagem (4313-4ftM.

SOCIEDADE L1IMIÍADA DENOM/,NADA G 1 CONSTRUCÔES E

,^f
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CeÍtilSco o R€oistro êm 10/08/201 5 Sob N' 20151180202
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São Luis, 5

Ádah€Íto Amaro FêÍn ha Filho

Sôc.€láíio{a) G6ral
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Por conta dessa modificação a Cláusula 5e do at<, cie cons'.it,ri!ão ç'assa a têr

CúUSUIA 5s - A sociedade terá !oí objeto s;ciai - Comér,:ío vorejista de materiois de
constr7u/ção em geml (47tU-0/99); e atividade: secsndárias: Conérclo vorejisto de materiol
ektrtco F7424/@); Comércio vorejisto de moteriois hidroulicos OVUA/A\; Conctrução
de ediftcios F7ÀOa/N); Seruiços de pintwo de edilÍcios em gerol (4330,4/M); ,nstoloção e

manutenção elétrtco (t#r27-5/@); Obtos de urfunizoçõo - fuos, pmças e colçodos (4273-
8/@); Coleto de resíduos não pedgoroa (nfi4/@)' Coní;rução de rodovios e fenovíos
H211-1/07); Construção de obros4e-ode especiois fin2Afi$; Construção de redes de
obastecimento de águo, coteta de e,{,oto e construções correlotos, exceto obras de
irrtgoçõo FZ22-7/01); Pefuroção e onstrução de poços de óguo (439{r-7.Úl5); Obros de
terro plo noEem (4313.4/@).

ll. Em conformidade com o Art. 997,11, CC(2OO2 as Cláusulas 3s e 4! que rege prazo da sociedade e

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

CúUSUIA 3r - A Sociedade iniciou suas atividades em 06 de Dezembro de 2O1O e seu prazo de
duração é por tempo indeterminado, podendo ser instituída em qualquer parte do território
nacional mediante aditivos e alterações contratuais assinadas por todos os sócios.

111. As demais cláusulas do contrato social referido são ratificadas por este instrumento,
continuando em pleno vigor na sua redação e condições estabêlecidas.

lV. Embora permaneçam sem alteração, as cláusulas abaixo do contrato social são reproduzidas em

cumprimento ao disposto no art. 56 da lei ns 8-884, de 11 de julho de 1994.

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

Correia Lima ne 541, Abreu - CEP: 65.550{80 na cidade de São Bernardo - MA.
PARAGRAFO ÚtttCO - A Sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CúUSUI-A 2: - o capital social é de RS 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) dividido em
220.000 (Duzentos e vinte mil) cotas de valor nominal RS r,OO (um real) cada uma e

subscritas em:

Nome dos Sócios

Gilvan Damascena Silva

lzequiel Damascena Silva

Íotat

Ns de

t54.(no
66.Un

u)

ün,(N

Percentual %

70
30

220.dN

FO ÚN\CO - As novas quotas subscritas são integraliza

7(n

, em moeda corrente.

/.'/1 (l
\

2

cúUsUtA 3. - citado anteriormente no item ll.

cúUsutA 4! - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, porém todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

\otal n§
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Proicob : 151180202 de 06^)&2015 NIRE: 2l m0726478

G r colsÍRucoEs E sERvlços Lma{E
Chancêlâ : CFBssCF9ACCCEABACF5C3435CAZA4EC3927EICT6

Sáo Luis, 10&8f20í5
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Amaro FeíerÍa F ho

Se.Ícláío(a) GeÉ1
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CúUSULA 4! - Citado anteriormênte no item ll.
PRcc. À0111

il00À''10À0E

CúUSUIÂ 5. - Objeto de alteraçã: no item l.
sERvl00R

CúuSUlÁ 6r - A administração da sociedade e o uso do nome empresarial serão exercidos
pelo sócio GILVAN DAMASCENO SIwA, isoladamente, entretanto com poderes de
administrador autorizando o uso do nome empresarial. Vedado, no entanto, em atividades
divergentes ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou
de terceiro, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

CúUSUIÁ 7ê - As quotas que constituem o capital social são indivisíveis e não podeÍão ser

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

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

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

CúUSU|Á 9e - os lucros e/ou p§uízos apurados em balanço a ser realizado após o término
do exercício social serão repartidos entre os sócios proporcionalmente às quotas de cada um
no capital social, podendo os sócios, todavia optar pelo aumento de capital, utilizando os

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

CúUSUI"A XO! - Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores. Não sendo possível ou inexistindo
o interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situâção patrimonial à data da resolução, verificado em balanço
especialmente levantado e pagos em 10 (dez) prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a

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

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

cúUsutA 12r - Fica estabelecido o dia 31 de dezembro para procedimento do balanço
geral (anual), e os lucros ou prejuízos apurados serão pa rtilhados de acordo com cada cota
de capital subscrito.

CúUSULA 13r - os casos omissos neste contrato social serão resolvidos d mas
leis vigêntes que regulamentam a matéria.

cúUsUtA 14r - Fica eleito o foro da cidade de São Bernardo - M
dúvidas oriundas do presente do contrato social.

r ua isquer

cúUsUtA 151 - o administrador declara sob as penas da lei de q
exercer a administração de sociedade, por Lei especial, ou em ud

está impedido de
e de condenação

criminal, ou por se encontrar sob efeito dela, a pena que vede ainda que temporariamente o

W

ara diri

Fí4 3

et
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G I COaaSTRUCOES E SERVçOS LIDA-IÉ
Chanccb : CFA55CF9ACCCEABACF5C3435CA7B4EC3927E1C16

Sáô Luis, 10m82015

JUCEMA
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Ádah6.lo &naro FeíÍeira Filho

Sôcíoláíb{â) Gêíal
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q4

acesso a cargos públicos, ou crime fâlir nentâr, de rrevaricação, pBff o,
peculato, contra a economia popular, contril o sistema financeirojíiâôkffii
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé púdLbYlàü

CúUSUIA 16r - Fícam assím con-.oiiCadas a: cláusulas err, vidor do contrato social de ne

2120072687 I e alterâções posteÍiores.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,
obrigaá-se a cumprir o presente, assinande-o em 03 (três) vias, de igual teor, com a primeira via

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

São Bernardo - MA, 09 de Julho de 2015.

Gi amascena Silva

CPF; 773.697 .5O3-53- Sócio Administrador

lzequ mascena Silva

CPF: 047.545.783-84- Sócio Quotista
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Junta Comorclãl óo Éstâdo do Marrohâo

CorljÍco o Rêgislro om 10/0€l/2015 Sob N' 20151180202

PÍoto.oro : 151 180202 d€ 06108/20í 5 NIRE: 2 1 200726410

G r cor{srRucoEs E sERvtços LÍoÀ{!E
Châílcela : CFA5SCF9ACCC-EAA CF5C3435CA7B4EC3927ElC16

Sáo Luls. l0m8/2015

JUCEMÀ
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AdalDêrlo Amaío FeíÍekã Filho

SocÍentrio(a) GôÍal
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ESTADO DO MARNHÃO
, MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
DEPARTAMENTO DE SISITEMA DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO

cNPI Ne O6.a25.3A9 /OOO1-aa
I$

$

$

$
$
§

$

N" Ah'ará:
0004t2020

Razão Social:

Nome Fantasia:

lnsc. CPF/CNPJ:

E ndereço:

Complemento:

Cidade:

Validade:
3u12t2020

(] I CONS'|RIJÇÕES F, SI]RVIÇOS

G I CONS].RUÇÔIIS

13.01 1 .588/0001-20

ROD. MA/034- N'541

Inscricão CMC:
221220t78

I- fDA

Porte:

Dâtâ

ME

15nA2A0

Bairro: ABREI-l

SÃO BERNARDO Uir: MA CEp: 65._s-50-000

1'7.44-0-99 COMERCIO VAREJISI'A DE MA I'ERIAIS DE

MATFRTATS DF. ('ONSTRUÇÀO ljM (i[R r.

41.20-4-00 CONSTRUÇÃODEEDTFTCIOS

.\tilidatle Principal:

Âtividade de Cad.:

Horário de Funcionamento: DAS 08:00 H AS l2:00 H E DAS l4:00 ÀS l8:00

Restriçâo: NÀO IIÁ

I

,1

,1,
G o

i,nE":t
**, ut,

LI r'"
ú.],{rt

t%Fvi

LICTNÇA E FUNCIONAMENTO

ador

"MANTER FIXADO EM TOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO \l Pr"t

ALVARA 2O2O

São Bemardo-MA. 08 de.laneiro de 2020.
,l
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UN|STÉRO DA FAZENOA
§êcÍetaria da Receltâ Fêdêrd do Brã*l
ProcuradoÍia-Goral da Fszanda ilacional

I

CERNDÃO NEGATTVA DE DÉBITOS REIâTIVOS AOS TRIBUTOS FEOERA|S E À OIVIOA
AnvA oA uflÉo

t{omo: G I CONSTRUCOES E SERVICOS LTOA
GNPJ: 13.01 1.588/0(Eí-20

Ressalvado o dirêito de a Fazenda Nacimal cotrar e inscÍâr's quEisquêr dívidas de
resporisabilidade do suieito passivo aomâ identifrcado Slê vierem a ser apuÍadas, é certiÍicado qrÉ
nfu coflstam pendências êlr ssu noms, rêlativas a cíéditos trihjtários aüninistÍados pela Secrgttria
dâ R6ceita Federal do Brasil (RFB) e a inscritsos eín Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Proo.rradoria.Geral da Fazonda Nacional (PGFN).

Esta ceÍtidtio é válida pera o estebelecimento mafiz e suas filiais e, no caso de srüe têdêretivo, parâ
todos os órgãos ê fundos publicos da adminiskaçá) diÍeta a eb virEulados. Reíerê-se à situaçâo do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abíange inclusive as contribuiçÕes sociãis píevistas
nas elíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, dê 24 de iulho dê 1991.

A aceitâçáo desta cÉÍtidâo eslá condÍcionada à vêrittcação d€ sue aúenticidadê ns lnteme{, nos
end€reços <http://rfu . gov.be ou <http:/www.pgh.gov.bP.

CertiJáo emitida gráuitameÍrtê coín bese na PorteÍÉ Conjunta RFBIPGFN no 1.751, &2nom14.
Emitids às 10:41:34 c,o dis 17108/2019 <hoÍe e data & Brasília>.
Váiú até 1V02n020.
Códt3o de contnrle da ceítidáo: FCA7.C§C0.FZF8.0! ÍX,
Qualquer rasura ou emonda invalidará 6ste doctrm€írto-

p"'/

http:i/servicos. receita-fazendâ. gov.br/Servicos/ nter/EmiteCeúi... 1 19
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