
ll-E ILE EI.tcENHARtA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, Jardim Renascença, Sáo Luísl MA
Email: ileenoenharia(Aomail.com; Tsl.: (98) 3181-2599 / 98880{820
CNPJ: 23.043.800/0001-95

CREDENClAMENTO

À pRgrgttuRl tvtuNtctpAL DE sÃo BERNARDo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO

PçA BERNARDO COETHO DE ATMEIDA 863. CENTRO - SÃO BERNARDO.MA

coNcoRRÊNctA nr 002/202(F cPr

oBJETO: PAV|MENTAçÃO AStÁtTtCA NO MUNrCíprO DE SÂO BERNARDO/MA

DATA:20 DE AGOSTO DE 2020
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ATO DE CONSTTTUçÃO DA ElrFREriÁ. rNUVrrUÂL BE
RESPONSABILIDAOE LTDÀ iLE E'IGENHÀRIA EI:IELI

CARLOS GUILHERiIE BELO DO NASCIMENTO, Brasileiro, solteiro, natural
de São Luis - MA, nascido em 03/12l193C, Enger,heiro Civit, inccrito no CPF
sob no 044.914.303-14 e CNH sob no 04572373001 exoecÍic{a pero DETRAN-
MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, Casa 17, Edifício CoÍonel
Onofre, ApP 403, Bairro Jardim Renascença, Cep 65.075-160, São Luis - Ma,
por esse instrumento constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LTDA - ElRELl, medaante as seguintes cláusulas:

CúUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial iLE
ENGENHARIA EIRELI e terá sede e domicilio na Travessa 01, no 01, Lote 01,
Quadra 01, Loja 1 1, Centro Comercial Ana Clara, Baino Nova Canaâ, Paço do
Lumiar- Ma. Cep: 65.130-000.

CúUSULA SEGUNDA: O capital social será de R$ 300.000,00 (Trezentos mil
Reais), totalmente integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

cúusulA TERCETRA: o objeto será

41 .2O4|OO - Construção de Edifícios;

71.12-OIOO - Serviços de Engenharia;

7'1.1'l-1lOO - Serviços de Arquitetura;

81 .214lOO - Limpeza em prédios e em domicílios;

47 .4/.0199 - Comércio verejista de materiais de construção em geral;

77.32-UO1 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

operador, exceto andarmes;

42.11-1101- Constnçáo de rodovias e Íenovias;

42.11-1102 - Pintura para sinalização em pistas rocloviárias e aeroporlos,

42.12-0100 - Construçâo de obrasde-arlês espêcieis;

42.13-8lOO - Obras de urbanizaçáo - ruas, praças e calçadas;

42.22-7tO1 - Construção de redes de âbastecimento de água' colêta dê esgoto

e constru@es coÍrelatas, exceto obrâs de irrigaçáo;

42.23-5lOO - Construção de redes de transportes por duto§,

esgoto;

42.92-0101 - Montagem de estnÍuras metálicas;

42.99-5/01 - Construçáo de instalações esportivas e recreat

43 'l 1-E/02 - Preparação de canteiro e limpeza de teneno;

43. 1 2-6100 - Perfu rações e sondagens;
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ATO DE CONSTITUIçÃO DA EiTPRESA rtiDrVrDUAL »E
RESPONSABILIDADE LTDA iLE ENGE}I}:ÂRIA EIRET.I

PM . FOLHA NO

PP0CESS0

r,,i0DA

VISTO

43 13-4/00 - Obras de tenaplenagem;

43.19-3/00 - Drenagem do solo destinado à construção;

43.21-SIO0 - lnstalação e manulençáo elétrica;

43.22-3101 - lnstalaçôes hidráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3102 - lnstalat'o e manutenção de sistemas centra

de ventilação e reÍrigeração;

2
UDAD

is de ar condicion

43.22-3103 - lnstalagões de sistema de prevenção contra incêndio;

43.29-'1104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30.4/01 - lmpermeabilização em obras de engenhaía cival;

43.304102 - lnstalaçáo de portas, janelas, tetos, divisórias e armários

embutidos de qualquer material;

43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;

43.304104 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

43.30-4/05 - Aplicação de rêvestimentos e de resinas em interiores e

exteriores;

43.30-4/gg - Limpeza de edifícios após o término da fase de construção;

43.91-6/00 - Obras de tundações;

43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas

teÍnporárias;

43.99-1/03 - Obras de alvenaria;

43.99-1/05 - Perturaçâo e constru@o de poços de água,

42.99-5/99 - Construçâo de estrutures com tirantes:

37.02-9/OO - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de caixa de esgoto,

galerias pluviais e tubulafes, êct.), exceto a gestão de redes;

37.01-1/00 - Gestão de redês de esgoto.

CúUSULA QUARTA: A presente empresa iniciará suas atividades em
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ATO DE CONSTTTUçÃO DA EmPRESA rNOl
RESPOT{SABILIDADE LTDA iLE ENGÊNH.IR

CúUSULA QUTNTA: A responsabílidade do empresário

seu capital e responde exclusivamente pela integráizacác

CúUSULA SEXTA: A administraçáo de empresa caberá a CARLOS

GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, com poderes e atribuições de

edministrar os negócios da empresa, vedado, no entanto, o uso do nome

empresarial em atividades estranhas ao interessa empresarial ou essumir

obriga$es seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onêrar ou

alienar bens imóveis da empresa, sem autorizaçáo do Titular da empresa.

CúUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em 3í de

Dezembro, o Administrador prestará contas justificadas de sua adminastração,

procedendo a elaboração do inventário, do balanço petrimonial e do bâlanço de

resultado eeonômico, cab€ndo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

CúUSULA OITAVA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício

social, o empresário deliberará sobre as contas ê designará âdmini§trâdor(ês)

quando for o caso.

CúUSULA NONA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar Íilial ou

outra dependência, mediante alteraçáo do ato constitutivo, devidamente

assinada pelo titular da empresa.

CúUSULA DÉCIMA: Falecendo o empreúrio, a empresa continuará suas

atividsdes com os herdeiros, sucesgores e o incapaz. Não sendo possível ou

inexistindo interesse desles, o valor dos seus haveres será apurado e liquidado

cpm base na situação patrimonial da empresa, à

em balanço especialmente levantado.
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ATO DE CONSnTUçÂO DA ESPAHSA tttDtv'
ANO 53

RESFONSABIUDADE LTDA iLE ENGEN
PROCE

CúUSULA oÉclMA pRtltElRA: o Adrinistradoi decl ô0iúô
lei, de que não está impedido de exeft€r ê admi;liitÍaÉ rÍ13tEk ELl, por

especial, ou eÍn viíude de condenação cÍiminal , ou por se em sob

os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamênte, o acosso a

cergos públicos; ou por cÍime falimênter, dê prevaricação, peita ou suborno,

concussão, p€culato, ou @nlra a economia popular, @ntra o siíeína Íinanceiro

nacaonaí, contra normas de deÍesa da conconência, contra as rela@s de

consumo, fé pública, ou a propriedade.

cúUsutÁ DÉcttA SEGUIIDA: Declaro, sob as penas da lei, que não

partiopo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

cúusutá oÉctilA TERCEIRA: Fica eleito o Íoro dê Paço do Lumiar - Ma

para exercício e o cumprimento dos direitos e obígaçõss re$ltantes deste

contrato.

Paço do Lumiar - Ma, 08 de Julho de 2015

Cad os Gui o do Nascimento
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I"ALTERAÇÃODA EMPRE§AINDIVIDÚfrJTfl
RESPONSABILIDADE LfttrTADA, t rnxc

ME OD

'SÍO
CARLOS GUILHERfiIE BELO DO NASCIUENTO, B

tle Sâo Lub - iilA nasddo em 0í12'1990, Erqcnhcho CMl, no CPF

sob nô 0lL0í4.3GLírl c CNH sob Íro 040?237t00í, epedUa pelo DETRAI|-

MA, r€sidonb e dornlclldo na Rua das Galvü§, Casa 17, Edificio Coronel

Onoú's, ApP 403, Balno Jadhn Renccença, Cep: 65.07S160, São Luig - Ma,

lerolve slterer a Empeea lndlvldual de Reeponeebilldade Llmltade ILE

E]{OEI{HARIA EIREU - re, rcglstrada na JUGEMA sob o NIRE 216@027241

etn 6/0820í6, lnecrita no CNPJ Sob no 23.013.800O01-06, com gede e

dornicilio m Trav€âÊe 01, no 01, Lde 01, Quadrr 01, L{a t1, Cenho Cqrerclel

Ana Gbra, Balno No\ra Cenaá, Paço do llmbr - l/b, Cep: 65.13G(x)0,

medlante ag mndigóee c cüuarha aeguinbe:

cúUSULÀ PRIIERA: Fha albíado, nasb fr, o eÍldoí€ço que funcirna na

Travesaa 01, Íro 0í, Lob 0í, Quadra 01, Loia 'l'1, Centrc Comenid Ana Chra,

Balno Now Canaâ, Paço do Lunler - Ma, Ccp: 85.13(Xn0 s passaÉ a

tunolonar na ArcnHa do Vah, no í)7, Sah 507, Garage 93. Padmsnb 05,

Balno Jardlm Renascenga, São Lub - Ma e CEP: 6507S€60.

cúUsuLA SEGuroA: o oqeto socaal qúe é:

41.20{100 - Construção dc Ed[Idos;

71.124100 - Sewiços de Ergerüarh;

71.11-1100 - Sorylçoc dc Arquitstura;

81.21.í/00 - LimpâzÊ êm pÉdloe e em dqnhÍIc;
47 !!.-0tr0 - Coàárcio vaojbta de mabrbis de conúr4ão em geral;

Tl.S2-2fr1 - Aluguel de máquhas e equiparnentos p6re con§üuçáo 8om

çerador, excsto andaimes;

,rlrNaÀ coxaRcrÀL Do EslÀlo Do riÀaÀl{tlÁo
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r ALTERAÇÃO DA BMPRESA INDIVIDUAL DE
RESEoNSABILIDADE LIMITÂ.DA fo,n nucpxs^aRlA EIRELI -

ME

CEPTIPICo o ÊAGÍSAÊO Ell 1O/12/2OL5 16:23 SOA N" 2015061{152.
pEoTocoúo: 15061a152 DE 29/t2/20L5. CóDIGO DA \'aRIlrCÀçÃO.
ÍÀ15061a152. IIAE, 21600027241.
rI,E BIfCA,.EÀIIÀ AIREI,I . üA

12.11-1101- ConsüWão de rodovbs etunoda;
12.1'l-1 102 - Plnture para Êinaliação êm pisÊas

M
ê

0

pp0cE
42.124/00 - Construção de obras{eartes especiais;

IlODALID
42,Í3€/00 - Obrae de uÍbenizâçâo - ruas, praça8 e

42.22-7101- Consüuçâo de redes de aba#cimenb de

ê construg6€s conplatas, €xceto obras do inig4âo;

42.2&5Â)0 - ConsüuÉo d€ ÍEdes dê faÍtspoíbe por dubo, cnccb para água c

€rgpto;

12.gZAn1- Montagern ê eshÍuras metáficc;

42.9s'5fil1 - Constuçao <re hstelagú€s €spoiliva a ncreaütas;

43.1Í-8/02 - PÍeparaÉo de canbiro e limpeza de brsno;
43.í24100 - Pettunçües e soÍúagens;

'lÍ1.í34rm - Oürs de tanaplen4em;

43.í9€100 - DÍenagem do solo d€slimdo à con8tugáo;

43.21{/00 - lnstahçâo € m{xrHrÉo cl6úice;

$.n4n1 - Itutalações hidráuliã, sanlÉrb e de g&;

13.22-glü2 - lnetalaçâo e manutençâo de sisbmaa cenbab ds ar condiciorudo,

de veúlação e teftigBração;

4t1.22-3Í03 - lmtalagôea de slftma de pÍw€n@ oontra hcândio;

43.2&1104 - Mont4em e lnstalaçâo de sisffinas e equlparncnbo de

ilumhação e einal5zaÉo gn vicrs públbas. portoc e aercpoôoa;

/tÍl.3)-{101 - ItrpermeefiEaÉo em úrs de cnganh*h tÍvil;

13.3o4,fn- lmúahÉode poítas, j€rtd6, êbs, dtuiúdae amárioe

cmbuüdc dc quahueí m&iâl;
«!.«)-,f/G! - Oàras de a&menb êm gesso e esüsue;

43.30-f/(X - Serviçoo de phtura de ediftcioe em geral;

.ru!Í!À coxaRcrÀL Do EsTÀDo Do LÀraÀtIÊÃo
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I' ALTERAÇÃO DA EMPRE§A INDTVIDUAL DE
RDSpoNSABILIDADE Llnilrrll)A lt,n uucsNEARrA EIRDLI -

ME
,í3.30-4OS - AplbaSo de rcveetirpnbs e de reeim em

exbrioree;

43.3G4/99 - Llnpeza dq dlfrdoo apóc o t*mlm da fae de

43.91€/00 - Obne dc tundag0ea;

43.S9,,1m - Monbgem e desmonhgem de andeimes e outre8

bmporáÍiae;

43.9&1103 - Obras de ahpnsÍia;

43.99-í106 - Perfunçâo e construçâo d€ pogo dc água;

42.SS5IS0 - Con!üução ds a!ilruü.ra com ünntea;

37.02-SO0 - Aüvldadee nhciordas a esgoto (knp€za de oaha de eegoto,

gabrias phlhb e tububÉês, ecü), exceb a gcgtâo de pdea;

37.01-1100 - G€stão de mdeo de eegob.

Pcrrltrer, naúpÍo:
41.m4ü0 - @nsüu$o de EdlÍlclo§;

71.12{/ül - Sên lgor d€ Engenhada;

7í.'11-1/00 - Servlgoc da Aqulhtura;

81.2í-,4100 - LirFczr em Búdioü c dn dombllloc;

77.32-2fr1 - Alqrcl de máquina e eqdparcnbe para ooneürpâo senr

opcrador, occto anddrps;

42j1-1n1- Conúuçâo ds lododes e Í!ÍÍwlas;

42.11-1n2-Pffiin p*e ahaffzeglo cm phbt mdovúbr c acropotuc;

42.1tr4n0 - Crctlrúução dc obras"d+aÊa ccpct*tb;

42.Í38100 - Obm de uÉenLagâo - Íuer, pÍeças e calçadasi

12.A2-7n1- CoÍtrtnrÉo ô ÍÊdttdcebúbdmonb dc águ, colstadcsgob

e conúuçôee coralab8, €tGêb obres de lÍÍlgeçâo;

Jt lÍ!À cgxERcrÀr. Do EsrÀDo Do xÀrÀnEÃo

JUCEI,IA

CARIIIICO O REOISIRo Ea 3O/L2/20L3 16:23 §OB N' 20150614152,
pRoroclr,o I 15051a152 D! 29/L2/20L5. CóDrCO DB VEirlrCÀÇlO,
!a 15061i152, NIit, 216000272a1.
rl.a ttglllltÀrtÀ lrRBLt - xt

LÍIll.D là.t.r. Ro&19!.t r.adoaç.
ElcrutÁÂrÀ orRÀ!

sÀo LoÍs, 3 o/t 2/2015
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I'ÂLTERAÇÃO DA EMPRD§A INI»TVDUAL I»E
RESPONSABILIDÁDE LIIIIITÂDA N,E ENGENHARIA EIRDLI -

ME
42.23-5/00 - ConstruÉo ds tedes d€ üaÍlrpoÍEs por dutos, €xcülo para água e

êBgoto;

42.n&U - Moíttqsn d€ €stÍr,rturas metállcas;

42.90€/0't - Cmsüt4ão de instdaçôes epoÉivas c
13.11{í9,2 - PÍêpareçâo de caÍbüo e [mpeza de bÍÍeno;

43.12€rü) - Peíftlraç(bs e sondagpns;

48.í&4100 - Obrae de tenaplenagam;

43.1$'3/00- DÍBnegffil do solo dêsthdo à constuÉo;

43.21d00 - lnsúaleÉo e manuEnÉo dátrice;

43.2&1 - lnstalaç6Gs hidrâdi(ã, BrúÉtus e de gÉs;

/l{}22-3rOA - líBtahÉo e manuEíÉde a&mae centrabde arcondiJondo,

de verúhção e rgfÍlgeraçâo;

13.22-31Ui - lnotalagóee de ai#tm de pí€rr€nçâo conlra inoêndio;

43.2$1rO4 - Montagem e instabção de sbtsína8 ê €quipqnenbe de

iluminaçâo e shalizagão em vba públlcas, portoo e aercpotus;

43.30-,{101 - lmperne*llização anr obrae de engenhaÉ civí;

€.«)-,ír02 - lngtalaÉo <le poftaa, pnelas, bbc. dlvicóriat e arnárloq

embuüitos dc qualgrcr m#rãl;
€.3e4r03 - Oüras de acabarrenb em g€sso e 6ürquê;

43.«)4104 - Sêru|ços de plnbra de edilldor em geral;

43.304105 - Aplicaçâo de Íat,86üÍnsobs I de loeinas ecn inbriopa e

exterioree;

43.304199 - Llnpeza de ediític apóa o támho da he d€ consmrçâo;

43.91€/00 - Obras de fi.rtdagOesi

43.9eíI02 - iíontagern e deenontagcm dc ardainee e oúres c.üut res

brlporáÍias;
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1'A.LTERAÇÃO DA EMPRE§A INDIVIDUAL DE
RESpoNSABILIDADE LrIvrrrADA h,u ut{crusARrA ETRELT -

ME
43.9S,1103 - Obrs de ahrenaÍh;

43.9S1rO5 - Perfuração e coÍr!truÉo do poço8 de &ua;
42.99-5/Sg - Conrtruçâo do ectutuÍa! csn tlÍaniss;

37.02€/00 -Aü,üadês Ílledonad8 a asoob (llnpozâ dg

galedr plwicü c fubulaç0es, ect.), êr(cob a gertâo de Edeg;

37.01-1O0 - Gestto de redea de esgdo.

CLÁUSULA qUARTA: Parmanecenr halteradas a8 demais dáusulag.

Fice âHto o bro dc Sào Lula - lúlA pera o crctücb e o qrrprlmsnb dos

dirlibo e obrignpea ÍEulEtbs dosb eb.

Sâo Luls - ltlA, 1í de Dezcrúlo de 2015.

,
CARLOS BELO DO T,IASCIME}.ITO

JUfrÀ COüBRCIÀ! DO ESÍÀ.DO DO I,lÀRÀNtaÁO

cEnrIlICO O RIOISIiO Eü 10/12/2015 16t23 gog Í' 20150614152.
pRorocolo. 15061{152 DE 29/L2/20r5. CóDrOO DB VBRrSrCÀçÁOl
llÀ15061{152. NIRIr 2160002724I.
rn3 tlloaNaÀRrÀ trRttr - !(lJUCEtIÂ

Llllâô Tà.r.i. Rodrtsnr.. li.ndonÇÀ
SacittÁirÀ oERÀL

sÂo LuÍs. 3 o /12 /2 01s
ú..rpr..ÀÊrct1.aÀ.gov.br
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ALTERAçÃO Ne 02 DE I . FOLHA NO 4

ILE ENGENHARIA EIRELI - ME RoCE

i4ODALID

CABLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, brasilei
solteiro, nascido em 03/1Zl 990, Empresário, portador do CP e RG na.
0190828520013 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas, ne 7, EdiÍ. Coronel
OnoÍre, Apt.403, Bairro: Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-160, titular da
Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada, "lLE ENGENHARIA EIRELI - ME" que
tem sede e domicilio na Av. do Vale, n'507, Sala 507, Garage 93, Pavmto.O5, Bairro:
Jardim Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-660, inscrita na Junta Comercial sob o
NIHE ne 21600027241 em 06/08/2015 e no CNPJ ne 23.043.800i0001-95, resolve alterar e
consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1e - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:

4120-4lOO - Construção de edifícios;
71 í 2-0100 - Serviços de engenharia;
7ííí-íl00 - Seruiços de arquitetura;
8121-4100 - Limpeza em prédios e em domicÍlios;
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimesi
4211-1101 - Construçáo de rodovias e ferrovias;
42'11-1102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0lOO - ConstruÇáo de obÍas de arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7101 - Construçáo de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, excelo obras de irrigação;
4223-5/00 - Construçâo de redes de transportes por dutos, exceto para água ê esgoto;
4292-AlO'l - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/01 - Construçáo de instalaçoes espoúivas e recÍeativas;
4311-8102 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43í2-6/00 - Perfuraçóes e sondagens;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4319-3/00 - Serviços de preparaçáo do terreno náo especiÍicados anteriormente, tais como:
a drênagem do solo dêstinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o
rebaixamento de lençóis freáticos, a preparaçáo de locais para mineraçáo: a remoçáo de
material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de
extraçáo de petróleo e gás natural;
4322-3101 - lnstalaçôes hidráulicas, sanitárias e de gás;
4321-5/00 - lnstalação e manutenção elétrica;
4322-9102 - lnstalaçáo e manutençáo de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação ê refrigeração;
4322-3103 - lnstalaçôes de sistema de prevençáo contra incêndio;
4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminaçâo e
sinalizaçáo em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/01 - lmpermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 - lnstalaçáo de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embu os de
qualquer material;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de ediÍÍcios em geral;
4330-4/05 - Aplicaçáo de reveslimenlos e de rêsinas em interiores e êxteriores;

Â w.lid.de dcatê aocuncnto. r. irpr.Bao, ai.. 3uj.l,tô à .mFrôwáçiÕ
infom.ndô !êur r.sp..!ivô3 .ódiso!
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4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção; i
439í-6/00 - Obras de Íundaçoes; :

4399-1102 - Montagem e desmonlagêm de andaimes e outras
4399-1/05 - Perfuraçáo e construção de poços de água;
4399-í/03 - Obras de alvenaria;

j\4ODAUDA rcb4 (>

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especiÍicadas anteriormente, tais como: a
construção de estruturas com tirantes, as obras de contençáo, a construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
3701-í/00 - Gestáo de redes de esgoto;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não
especiÍicados anteriormente, tais como: AsÍalto;
4754-7101 - Comércio varejista de móveis;
4789-0107 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4751-2101 - Comércio vare.lista especializado de equipamentos e suprimentos
de inÍormática;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos sanêantes domissanitários;
7319-0/02 - Promoção de vendas;
38í 1-{/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4399-1/04 - Serviços de operaçáo e fornecimento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4923-0102 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7732-2102 - Aluguel de andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
82í 1-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

A vista da modiÍicacão ora aiustada consolida-se o ato constitutivo. com a seouinte

,i,í .FOLHA 6

I

E

VI

estruturas tem AS;

redacão:

1e - A empresa gira sob a denominaçáo "]LE ENGENHARIA EIRELI - ME", que tem sede
e domicilio na Av. do Vale, n'507, Sala 507, Garage 93, Pavmto.Os, Bairro: Jardim
Renascença, São Luís/MA, CEP: 65.075-660.

2e - O Capital é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já totalmente integralizados em
moeda corrente do país.

39-Oobjetoé:

412O-41OO - Construçáo de ediÍÍcios;
7112-0100 - Serviços de engenharia;
7'l 1 1-1/00 - ServiÇos de arquitetura;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construçáo sem operador, exceto
andaimes;

ÍêÊpêctivo. .ódigo. d. vêr1f lcaÇão.
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4211-1101 - Construção de rodovias e Íerrovias; a
4211-1102 - Pintura para sinalizaçâo em pistas rodoviárias e ae
4212-0100 - Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7101 - Construção de redes de abastecimento de
construções correlalas, excêto obras de irrigaçáo;

água, coleta de esgoto e

4223-5/00 - Construção dê redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;

4292-8101 - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/01 - Construçáo de instalaçóes esportivas ê rêcrêativas;
431'l-8102 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
43í 2-6100 - PerÍurações e sondagens;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4319-3/00 - Serviços de preparaçáo do terreno náo especiÍicados anteÍiormente, tais como:
a drenagem do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o
rebaixamento de lençóis Íreáticos, a preparação de locais para mineraçáo: a remoção de
material inerte e outros tipos de refugo de locais de mineração, exceto os locais de
extração de petróleo e gás natural;
4322-3101 - lnstalaçóes hidráulicas, sanitárias e de gás;
4321-5/00 - lnstalação e manutenção elétrica;
4322-3102 - lnstalaçâo e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e reÍrigeração;
4322-3103 - lnstalaçóes de sistema de prevençáo contra incêndio;
4329-1lU - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminaçâo e
sinalizaçâo em vias públicas, portos e aeroportos;
4330-4/0í - lmpermeabilização em obras dê engenharia civil;
4330-4/02 - lnstalaçáo de portas, janelas, têtos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gêsso e estuque;
4330-4/04 - Seruiços de pintura de edifÍcios em geral;
4330.4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em intoriores e exteriores;
4330.4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
4391-6/00 - Obras de Íundaçóes;
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1/05 - PerÍuração e construção de poços de água;
4399-í/03 - Obras de alvenaria;
4299-5/9{l - Outras obras de engenharia civil náo especificadas anteriormente, tais como: a
construçáo de estruturas com tirantes, as obras dê contenção, a construção de cortinas de
protêÇão de encostas e muros de arrimo;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a êsgoto, exceto a gestáo de redes;
3701-1/00 - Gestão dê redes de esgoto;
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria;
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não
especiÍicados anteriormente, tais como: AsÍalto;
4754-7101 - Comércio vare.jista dê móveis;
4789-OlO7 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;
4751-2101 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de inÍormática;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
73í9-0/02 - Promoção de vendas;

À v.lld.dê d.útÊ docunênLo, !! inpr.rro, fl.â rulÉito À cqnp.ováÇÀô d. !uá iutêntlcl.l.dê no' rê'p.crivB portÀ1.
iÃfotundô 3.u3 E.p.crivo. .ódisô. d! w.!1fic.ção.
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381 14/00 - Coleta de resíduos náo-perigosos;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de eq
elevaçáo de cargas e pessoas para uso em obras;
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4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7732-2102 - Aluguel de andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
9001-9/06 - Atividades de sonorizaçáo e de iluminaçáo.

4e - A empresa iniciou suas atividades em 08/07/20í 5 e seu prazo de duração é
indeterminado (Art. 980-A, §§, C/C Art. í054 CCl2002).

6! - A administraçáo da EIREL| cabe ao titular CARLOS GUILHERME BELO DO
NASCIMENTO, com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e
passivamente, iudicial e extraiudicialmenle, perante todas as repartições e entidades
públicas, municipais, estaduais e Íederais, inclusive autarquias, bancos, instituiçoes
financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa,
autorizando o uso do nome empresarial.

§ 1e Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em
nome da ElRELl, devendo ser especiíico no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderáo praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser
por prazo indeterminado.

§ 2e Poderáo ser designados administradores não titular, na Íorma prevista no (Art. í.061
da Lei 10.406/2002).

7! - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que náo participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

8s - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará
contas iusliÍicadas dê sua administraçáo, procedendo à elaboração do inventário do
balanço patrimonial e do balanço de resullado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (4rt.980-4, §§, C/C Art. 1054
cct2o02l.

9c - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou Íechar Íilial ou outra dependência,
mediante deliberaçáo assinada pelo titular.

10e - O empresário poderá Íixar uma retirada mensal, a tÍtulo de "pró-labore", observadas
as disposições regulamentares pertinentes.

11s - Falecendo ou interditado o titular da ElRELl, a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo possÍvel ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação paÍimonial
da empresa, à data da resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

Página de6
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5c - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.
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ParágraÍo único - O mesmo procedimento será adotadà'l
EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

12r - O administrador declara, sob as penas da lei, de que náo está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou êm virtude de condenaçáo criminal, ou por
se encontrar sob os êÍeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricação, p€ita 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, Íé pública, ou a
propriedade. (art. 1.011, §1e CC/2002).

13r - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercÍcio e o cumprimento dos direitos e
obrigaçôes íêsultantes doste ato constitutivo.

E por estar assim justo e contratado, assina o presonte instrumento em uma via de igual
têor e forma para que se produzam efeitos legais.

São LuÍs/MA, 20 de Janeiro de 2020.

CAHLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Titular/Administrador

À vÃlrdÀd. d.'t. dôcuhênto, !ê lnp!ê3to, ri.t tui.rtô À cÕnprowàÇàô d. !$ .utênticidàdê no. !ê.P.cri6! Porr:i.
into@nito 3.u! r.!p.ctieo. .ódi9ô3 d. v.rrf ic.çÀo r



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secrêtaria Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Oigital

SecÍêtâÍia de Govemo Digital

Departamenlo Nacional de Rêgistro Emprêsarial e lntêgÍaçáo

CIRIIFICO O RaGISIRO Al 20/0!/2020 23.31 SOa N' 0050095,
pRo?ocoLo: 2ooo5oo95 DE 20/ol/2020. cóDrco DB vEÂr
\2000236667. NIRB: 2160002?241
IÍ.8 BNGBNEÀRIÀ EÍiELI . XB

Lilla ab€r.á. Bodrlqu.! x.!do!ça
sEcRBrÁ.Rr^ - oERÀL

si.o l.uís, 20/oL/2020
vw.êapEêsltacL1.u.gov.b.
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ASSINATURA ELETRÔNI ODAUDA

CertiÍicamos que o ato da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI - ME consta assinado digitalme por:

TDENT|FTCAÇÃO DO(S) ASSTNANTE(S)

CPF Nome

04491430314 CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

JUCEI.IA

-- .rçrêsgo, fi.à sujêi.o à cnprdâçãô dê âú autéútlcrdadê troâ rêop.ctlvo. portài.,
infotundo sês. Espêcrivoê .ódigoÊ
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23.043.800/000145
MAÍRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|ÇÃO E DE StrUAÇÃO
CADASIRAL

w
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

ILE ENGENHARIA EIRELI

ÍiTU.om rs'Á8t .f.rMÊNrorfiouE DE caNTÁsrÂr

ILE ENGENHARIA EPP

coDlcoE DESCRIÇÀO DA ATTV|DAO€ ECONórrlcÂ PR|NC|PAL

4l .20-4{0 - ConstÍ!ção dê edificios

coDlco E DESCRTÇÃO DÀ§ ÀTMOAOES ECONóM|CÁS SECUNOÁRIÀS

37.0í-1{0 - Gestão de rêdês de êsgoto
37.02440 - Aüvidade. rel*ionâdâ. . e.goto, êrcêto a gestilo de reder
38.íí{{0 - Colêta dê ,esíduos nãorêrigo.os
,42.11-í{1 - Coní.ução de rodovi.s e lbÍovias
il2.lí-l{2 - Pintura p.ra sinalização êm pi.ta. .odoviá.ias e aêropoÍtos
42.'124{0 - const ução de obras de arte e.pêciai3
42.'13{40 -Ob.as dê u,banizâÇão - ru.3, pr.ça6 e cakadas
42.22-741 -Co sLução dê redes dê aba3tecimênto de águe, colêtâ dê ê6goto ê cohstÍuçóêa coÍ,êletaa, ercêto obraa de
irrigação
42.23§{0 -ConstÍução de aedês de transportes poÍ dulos, êrceto pârâ água e esgoto
42,92{{1 - Montsgêm dê êstrúuras metálica!
42.99§41 -Conslrução de inslalaçõê5 e3poílvas ê rccreetivâs
42.99§49 - Oú,aa ob,as de engenharia civil não êrp€ciÍrcade3 .nlGriormenle
il3,íí{{)2 - Prepâraçâo de cântelÍo ê llmpêzâ de lereno
tl,:}. 124{X} - Perfu Í.çó€s e sondagens
,13.13-a{O - Obra3 de te.raplênâgem
43.í$.340 - Serviços dê prêparação do terreno não êspecifiçrdo3 anleíomÉnte
,(}.2í §.O0 - lnstalaçáo e rÍranúençáo êÉLlca
i13.22J41 - ln.taleçóês hldÍáulica6, .anllá.l.s e de gás
43.22-l{2 - lníalação c marulenção de sirtemas cenhais de aÍ coÍdicionado, de venülaçâo ê teírigeraçâo
,13.22.3{3 - lnstãlsçóês de sistemâ de plêvenção contre ihcêndio

D|GO E OESCRTÇ

230§ - Emprêsâ lndividuãl de Responsâbilidade Limitâda (de NatuÍeza Emprêsári

AV DO VALE 507 SALA 507 GARÁGEg3 PAVMÍOOs

65,075460 JARDIM RENASCENCA SAO LUIS MA

ENO€REçO ELEÍRôt]ICO
ILEENGENHARI,A@GMAIL.COM

ÍELEFÔ]E

{98)88804820

ENTE FEDEFATIVO RESPOIIS VEL {EFR)

SITUAÇ OAÍA OA SÍTUAÇÁO CÂDASTRAL

06/0E2015

MOTIVO OE SIÍUÁÇ

ESPECIAL OAÍA OA SÍIUÁÇÀO ESPECIAL

121082020

Aprovado pela lnstruçáo NoÍmativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1 OA|2O2O às 22i55:36 (data e hora de Brasília).
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12t08na20

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL í'I . FOLHA NO

PR

MODAUDA

ILE ENGENHARIA EIRELI

cÔol6c, Ê oEscRlçÁo oÀs anvtDADEs EcoNÔMtcÀs sEcuNDÁR|as
43.20-1{4 - Montrg.m ê ln.t.l.ção dê Elstêm.. ê êqulp.rrênto. d. llumln.çào. .ln.lL.ção êm vle. públlcas, po,to. ê
têrcporloa
43.30.4{l - lmp€rmc.blllzaçâo €m obr.s dê êngenh.Íla clvll
,ú3,30-a{2 - lnstel.çáo de pôrt.s, Janqlas, tôto8, dlvlsóÍ|.3 ê .Ímá.lor ombutldor do qu.huêr mâtêÍiâl
43,30.4{3 - Obras d. acabamênto êm gesao e êgtuqu.
43.30-444 - Sêrv|çor de plntur. dr êdlíclos em gêÍ€l
(t.30.4{5 - Apllcação do rovosümontos ê do r6rln.! em lnterlôr.! € exterloÉ.
,6.30.4-99 - Out aa obr.ô dê rc.b.Ínênto dâ con3ftução
43.91{.00 - Obrlr dê fund.çõê!
il3.9S'í42 - Montagêm. dêsnÉntâgêm dc andâinÉs ê o{tÍaa êatruturaa têmporádaa
i13.99-l .03 - Obr.. dê .lvêh.ri.
,43.9S.1-Oit - SoMços de opaaação ê ,omêclÍnento dê êquipanronto8 pare t,ansporta e alêvação de cãagas e peaaoaa paae
uao êm obraa
ia3.99'1{5 - PêiÍur.ção. conrtruçào dê poço. dê á9u.
48.794{4 - CorÉrclo atacadlrta ê3pêclelltado dê matêd.|. dê cohslruçào não ê3p.clllc.dos ahtêrionnêhlê
i17.5'l{{1 -coÍÉrclo v.Íeilía êlpêcializ.do de €quip.íientos ê 3upÍimento! de lníorÍúlice
47.5+741 - CoEúrclo v.relbt. de Ínóvê16
47.E1443 - Cornérck, vrrqbh dê aÍtEo! dc p6p.liílr
47.E9{{5 -CoírúrÊlo v.'rlltt. dê p,gdúo. ..nê.ntê. doml...rltárlor
,17.89{.07 -ColÍÉrElo v.rêll3te dê êqulpamêntos p.r. ê.c]ilódo
49.234{2 - Sorvlço detranspodê de pes6egêiros - locação de autonúvel3 com rrotorista
71 .1 1-1 40 - Sêrvlços dê arqu il€tura

cÔDtGoE DESCÊtÇÁO 0A l]ATUF€ZA JURIOtaA

230§ - Emprosi lndlvidual do Reeponsabilidade Limtada (de Netulor. Empreaári

&

AV DO VALE
NÜMÊRo

507

CEP

65.075460

ENOEREÇO ELETRÓNICO

ILEENGENHAR|AEOMAIL.COM

JARDIM RENASCENCA sao Luls

SALA 507 GARAGEg3 PAVMTOOS

T€LEFJIIE
(96)88804820

23.043.800/0001€5
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR|ÇÃO E OE StrUAÇÃO
CADASTRAL

06/0E/201

ENTE FEDEÊAÍIVO RESPONSÁVEL (EFF)

sITUAÇÁO CÀOASTRÂL

ATIVA
OAIA OÀ §NUÀÇÁÔ CÂOÂSTRAL

06D8r20í5

MoÍvo o€ strúÀaÀo caoAsrFÂL

bÍuaÇTõ EaPEõrÀL DAÍÂ DA SITUAÇÁO ESPECIAL

Aprovado pêla lnstrução Normativa RFB no 1.E63, de 27 de dêzêmbro de 201E

Emitido no dia 12,0U2020 às 22:55:36 (data e hora dê Brasília). P
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Ê

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ,í,I . FOLHA NO

PR0CESSo

CADASTRO NAC]ONAL DA PESSOA JURíDICA 14ODAUDA

coolco E DEscRtÇÁo DÁs a-n!1DAo€s EcoNôMtcÁs sEcufrDÁRtas
7í.124{0 - Serviçor de êngênha,iâ
73.19.042 - Promoeão de vend.s
77.32-2{}1 - Aluguel de máquinac e cquipãrnehtos pârâ construção rêm opeÍador, excêlo ândâimes
fl.32-242 - Ahtg\têl de and.lÍnês
77.394{3 - Aluguêl dê palcoa, cobêrtürâs c outlas es{ruturâs dê u3o têmpo,ário, excê{o andaimês
8í.2í{40 - Limpeza em pr ios e êm domicllios
81 .30a40 - Atividades pai.agbtica!
82.í1.340 - Serviços combinado3 de e6cÍitório e apoio edminislríivo
90.0í.e{)6 -Ativid.de3 de sonorização e de iluminação

ERO DE IN

23.043.800/0001-95
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SIIUAÇÃO
CADASTRAL

06/08i 2015

ILE ENGENHARIA EIRELI

caDtco E o€scRlÇÃo DA a.tÁTUREzA JURIO|CA

230§ -Empresa lndividuâl dê Re.pon3.bilidâde Limitada (de Nâtu.eu. Empresári

AV OO VALE SALA 507 GARAGEg3 PAVMÍOOs

65.075460 JAROIM RENASCENCA

ENOEREÇ' ELETRôNICO

ILEENGENHARIA@GMAIL.COM

507

SAO LUIS

TÊLEFONÊ

(98) 88804820

MA

EI ]TE FEDERATIVO RESPONSÀ!€L {EFR)

SIIUAçÁO CADASÍRÁL
ATIVA

OATA DA SIÍUÂçÁO CADÂSÍRAL

o6/Í,Er20't 5

MOÍIVO OE SIÍUAÇÃO CÀDASÍÊ AL

stÍuÂÇÁo EsPEctaL oÁTA OA SÍ|JAÇÁO ESPECTÂL

Página: 3/3

.--lAprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 12íOU2O2O às 22:55:36 (data e hora de Brasília).

3/3

/l
Y r



PR

VISTO

PM . FOLHA NO

MODALIDADFÁcrL úúriió 
=!

CERTIDÃO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cenincamos qu€ as inícmaçõ€s âhâixo conslám dos d@umênros ârquivâdos
o6sta Junta com6rcàl 6 são

End€Íeço Complêlo do Vâlrâ, N" 507. SALA 507 Gerâg€ 93 PAV IO 05, JâÍdlm Rênascênça . Sáo LuísrllÂ - CEP 65075{60

Arquivam€nlos Posto.iores

Oata D.scÍiÇão

Governo do Estado do Maranháo
Secretaria de Estado de lndústria e corÍÉício - SEI
Junta Comerciâl do Estado do Maranhão

20200220349
2020018/422

2010312020
m1o3t2020

BAT.ANCO
REENOUADRÁMENTO DE MICRO€MPRESA COMO
EMPRESÂ DE PEO1JENO PORTE
REENOUAORAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESÂ DE PEOUENO PORTE
ATIERACAO OE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESÀRIÂI-)
OUTROS DOCUMENTOS DÉ INIÉRÊSSE OA EMPRESA /
EMPRESARIO
BALANCO
BAI,áNCO
BÂTÁNCO
BALÂNCO
ÂITERACÂO DE DADOS (EXCETO NOIIÉ
EMPRESÂR!q[)
ENOUADRAÀIEi{TO DE MICROEMPRESA
ATO CONSTÍTUTIVO

sl'áfiii3E

223
307

307

oa2

310

202001a4a22

20200050095

20191062731

06to3t2020

20101t2020

27tQ912019

223

223
223
oo2

20190339616
20180333330
20171267737
201m274303
20150614152

10to5t2019
0a/0t2018
28t-1112017
101o3t2014
3U12tm15

315
091

ilfi r ilr rril lt illilll fiil tt il

201 51 't 60660
216ffi027241

06/0812015
06/0&m15

Es1â c6íidáo fo 6miüda auloíÍÉli:tient! êm 09072020. à 11:31:59 (hoário de Bíasíliâ).
Se implessa, verificar sua aulendijdâde no httsa:/fuwwtnDÍêíêcI.m..goiór. conr o cÍjdlgo T9A6Xl((Jv

úan ÍheÍesá Rodnguês Men(k'n9ã
So@Undâ) Gêml

CêÉilicamos que lLÊ ENGENHARIA EIRELI
encontra-ge regl3trada nestâ Juhta Comêrclal, como sêguê

Protocolo: M4C2000693735

NIRE 21500027241

CNPJ 23.0113.E00/000'l€5

Siàração

S1rtu3
SEM STATUS

ldel

2
';\ \í C

I

{#
,.

?-



FÁCrL ur^xHlo 
-

Govemo do Estado do Maranhão
SecretaÍia de Estado de lndústÍia e comércio - SEI
Junta Comercial do Estado do MaÍanháo

coERNoDo lE

E.rd!..ço CornpLto
Avenida do Vâle, N' 507, SALA 507 Gârâg€ 93 PÂVMTO 05 Jârdim Refiâsconça - São LuisríÂ - CEP 65075.660

obi.to
4120-4/00 - Consruçáo dê €díÍciosi 71124m - Sêrviços dê ongoohâíiai 7111-1/00 - Sewiços do arquileturâ 8121400 - Limpoza em píédios e em domlcÍtosi 7732-
zo1 - rüuguelde máquinas e êquipaínênios pâía coírstruçJo sêín opêíadoí, erc€to andaimesi 4211íf01 - ConslÍuÉo de rodovias e feÍroviss; ,t21 1.1/02 - Pintura para
§nalizaçéo em pistes rcdoviánas e aeropoílo€; 4212-0/00 - ConíRrç3o de ôras de aíle especrais: 212198/00 - Ob(as de uóenlzaçáo - Íúas, pÍâças e c€lçades: 4222-
7/01 - Conslflrção de rêd6s de abasteciín€nlo de água, cdstá de esgoto e constuçôes coÍÍelatss, exc€to obras dê iÍÍlgaçáor 42235/00 - ConstruÉo de redes de
transporles poÍ dulos, excêlo paía água ê esgoroi 4292-&01 - MoÍÍagem de êslruturas melálicas: 4299-í0, - Conslruçáo de instalâçôes espoíives ê recÍeâtivas; 4311-
8/02 - Propârâçao d6 canteiro e limp€zâ do t€rr8noi 213124/00 - P6íur3çô€s ê sondagenq 431}4/0O - ObÍas de t€írâpl€flagsmr 431$.3/00 - SoNi;os de prepômÉo do
teÍÍêno náo especificados enteÍioímente, üais â drenagem do solo dêsthado à construçáo. a dêmaícáção dos locáis paía construção, o íebaixamento dê bnçóis
í.eáticos a píeparâção de locáis parâ mine€fÉ â Gnroção de mâteÍial inerle e ouiros tipos de reÍugo de locais de mineÍaÉo, exceto os locais de eíÍaçáo de petrdeo e
gás natuÍâli 4322-3/01 - lnGtalsçóês hiüádicâs. saniláriás € d6 gás: 4321-3m - Instâbção € mânúênÇão gláiÍicei 4322-3102 - lÉl.âlárào B mand€nçáo d€ âiEtsmaÉ
cenlÍais d6 aí condicionâ.to, c,ê vôntleçáo e rsítleraÉo; 4322-3103 - lnstelaçõ€s dê eistêma de p.evênçáo coíúa anéndbi 432$í/M - Mootagern ê in§tahção dê
sislemas e equipamentos de lumlnâção e sinalizâçÉo em viâs públicas. ponos e aeÍoporlosi 4330-4/01 - lmpemêabilização em obÍâs de engenhariâ civil: 4330-4/02 -
lnstalaÉo dê portas, iânslas. lêtos. divisoÍias 6 aÍmàrios smbulldos dê qualqu€r hât6tial; 433&/03 - Obras d€ âcâbâm€l1to êm gesso e €stuquê; 4330-4/04 - Sêwlços
de pintura de êdíícios em geral: 433É/05 - Âplicâção dê í6voslimenlos ê d€ rêaLâs em intêrloÍês e êxleÍiorêsa 43G4a9 - oütÍas ó.as de âcabâínênto da closlruçéo;
4391-6/00 - ObÍas de fundaçoesi 439S1/02 - Montagem e clesrnontagem cte andaimes e outras eslruturâs temporáÍiâê: 43991/05 - Pedüreção e conslÍuÉo de poços
de água: 43991/03 - Obras d€ dvenarÉ: 429F5/99 - o{rtras obrâs dê engÊnhdi. civil não Gp€cifcá<lâs ár €íirrÍÉnG, tâis a constnrção de estutuíâs com liÍimt€s, as
obras de contênção, a conslruçáo de codines de proleção de encostas e muÍ6 dê aíimo: 3702-9/00 - Alividades rêbcimadás a êsgoio, sxc€to a g€si io dê rêdesl
3701í/00 - Gêsüio de rsdês de esgoloi 46796/04 - ComóÍcjo atâcâdisla ssp€cblizâdo de ííatêriâis d€ construÉo náo esp€crficáclos anlerioíÍn€ntê. tâis Âshlto:4789
0/07 - Cohórcio vârejisla de squipamenlos para êscÍitóÍio; 4751-201 - CoÍntdlo váêrisl, esp€ciâlizâdo de eqLipámenios ê slpÍimêntos ê inÍoímálicai ,1789-0/05 -
Comêrcio varejista de produlos saneântes dÍnlssânltádos; 475.1-7101 - Coríérclo ràreiista d! ÍúMeis; 73190rc2 - Proínoçáo de vendas.4761{/03 " Comérclo varqbta
de anigos dê pâpdaria; 3811-4/00 - Colota de r€síctuos nãor€írgosos 439Í!Í,[X - S€rviçoc de @.íação € íoÍrlecifi€nlo de equiparnento6 para lrensponê € êlevâçáo de
Érgâs o pês§oas pe€ uso êín obras: ?1923{y02 - S€rviç! d€ trâÀs@íê dê pâe3âgeiros - lGçáo de autoínó,v€is mm moloÍistai 7732-202 - Aluguâl de andaimesl
77390/03 - Aluguelê palcos. cobeÍUÍas e ou!âs esEuturas de uso leÍDoráó. ex€€to andeirÉsi 813G3/m - Àivrdâdes paisaglsficâs; 8211-3/00 - Sewiços
combinados ds 6scÍnôío Ê apoio adninislÍativoi S0o1 -9/06 - Âli\,i,âd€s dê sono.izâçáo o do ik/minâ(éo.

CERTTDÃO S!MPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cerlific8mos quê âs inÍoÍmâçôês abâixo constâm dos documentos aÍquivados
n€sra Junta comeÍcial e são

capit l
R$ 300.000,00 (tr€z€ntos mil rêâis)
c.pltrl lntogÍalizâdo
RS 300.000,00 (Íezentos mil reais)

Estâ c€ílidáô íoiêmíidâ automaticamente e{n 09/07/2020, às 11r31i09 (hoério de Brasllia).
Se impíessa, veríicaÍ sua autenli.id,ade no httpsr,ww*rmp$arfircll.ma.gov.b{. com o digo sBLEQPOV,
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VISTO

PROCESS

DALIDAD

tom EmF....id: l-E E|.OE|Í^& EnEU

Nâir'lz Jurirlc.: Empr€$ lndMd@lde R6poe&ad6 LiíiLda (dr Nan lÚ Emp@stB)

ftoleoto: MÂC2!00693700

NIRE (s€de)
21600027241

CI{PJ
23.(x3.80Cr/0001-95

ArqulvaÍn€nto do Ato
GorlstitülYo
06m82015

08r'07/2015

EPP (EmpÍ€§a ds Pequeno
PÍáto de Duráçáo

Tllulir
Nomo CPF
CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO 044.9í4.«Bí{

fóímino do Mândãto
06i08/2015

Admani3tr6doa
S

Dâdos do AdmlnlsÚàdoÍ
l{om. CPF
CARLOS GUILHERÀ,IE BELO DO NASCIMENTO 044.9'4.303.14

Término do lilandatolnício do an(hto
08/07/2015

úftimo AÍquiYâmenlo
Dars
20103D020 202002203/9 223 / 223 - 8A|-ANCO

Sltuação

Stítus
SEM SÍATIJS

rillliltillrill
l'r4c2000693700

úiân Theíesa Rodr€ues Mendo.rsá
SêcÍeÉ.io Gsal

1de'l

/



'Pres idênsia da Reprtrdica
Sêcráana da Micro e Pequau En'presa
Secretaria de Raci:nalizaçâo e SirÍplifcação
Depârtamento de Regislo Ênpesarial e lntegnaçao
JUNTA COMERCIAL DO E§TADO DO M.1P3.\IHÃC

,{.4 . FOLHA

PAOCESSO

MODAUD

VISTO

DECLÂRAÇÂO DE ENQUADRÀMENTO DE ME

llmo. Sr Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHãO

A ErÍSresa {EIREL}) lLÊ E {§eilHAin EnELi, wtiabehcido na TRAVE§SA 01 , 01. LOTE
01, OUADRA 01, LOJA 11. CENTRO COMERCIAL ANA CLARA, NOVA CANAÁ, PAÇO DO
LUMIAR, MA, CEP: 65.1S000, reqrer a Vossa §enhoíia o arquivamenlo do pÍe§wtte instrumerúo
e declara, sob as penas da Lei, qr.te se enquadra na condçâo de MICROEMPRE§{ nos lermos da
Lei Conplemerfur n' 1 23, de'1 411?1ffi .

Côdigo do ato: 315
Descriçâo do Ato: ENQUADRAMÊNTO DE MICROEMPRE§A

PAÇO DO LUMIAR - MA, 08 de Julho de 2015.

Cam-o§EunHEE[, E B ELo Do NASctMENTo

Para uso sclusivo da Junta Comsrdel:

DEFERTDo EM _q_* o{ L"o}-r. Etiqueta de registro

\4dor
ilr

ormê or is rnàl apresCon ter i do e àchàdo
são Luis 31/ 05/ 20

Em Testeílunho
19 16

iárcro Rob;a to Cutrim Nà
Ênol 30 FERC auÍENflcÁÇÀo
Ê00004

R$4
6486 260

R$0 10 Íotãl Rg4 40
Es

é 4tié ã 60

r

)

)r
I ,A

i

I
I

I

I



PROCESSO

MODALIDA

PIíI . FOLHA NO

ViSTO

Confêrrclo â àchado conforme o.iginai apresêntàdo
Sào Lui s 31/05/20

En Íestêmunho
19 16 20

Ilárêio Robêr to Cutrim Nâ§
Emol : RS4.30 FERC RSo,1
À0000464e6261

manto Juni or - Escr
Totâl R$4,40

ruirmrclçÂo

JUCEMÁ

.)

E"rEl
Í{*.
EIÍiid

Juntr ComoÍclrl do Ealralo do ltâÍaíh:o
Ccililico o R6gisro êm 06i/0812015 Sob N'20151160660
Prorocolo 151160660 d6 23107/2015 NIRÊ 216A002f211

ILE ETEENHARIA EIi€LI
Chancelâ 5BE F 54 B5'! 9F4C6672899F3926D864C 54 C 11áÊ Ál)i rl

Sáo Lüi§ 11108/2015

Adalberlo Amâ.o Feríêrâ F&o
Sêcr.tino(â) Gríâl

!t

,z
r-- -->{



Sêcretaria da Micro e Pêquena Emprêsa
Sêcretaria da Racionalizagào ê Simplificação
Dêpartamento de Rêgisko Emprêsârial ê lntêgração
Junta Comercialdo Estado do Maranháo - JUCEMA

Página 1fásina 
1 de 2

PM . FOLHA NO }]} }
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DECLARAçÂO DE REENQUADRAMENTO DE
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

ILE ENGENHARIA ElRELl, com ato constitutivo registrado na Junta
Comercial em 06/08/201 5, NIRE: 21.600027241, CNPJ: 23.043.800/0001 -
95, estabelecido(a) na AVENIDA do Vale, 507 SALA 507 Garage 93 PAVMTO
05, Jardim Renascença, São Luis - MA, CEP: 65075660, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da
Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE
PEOUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Luís - MA, 06/03/2020
' Esre doarm€rtc rbi lnmdo no potlàl Einryês Fâcil

À v.1l,dàd. d..tê Aocumnto, '. iftpr.t.ô, fi.á luj.itó À c6p.ôvàção d. .u â{têóttcid.d. nõt Erpêctl6. port.l'
itrfotrnôo ..ur !.sP.ctlvo. códigÕr d. v.rifrc.çto
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Esp€cial de DesburocÍatização, Gestão e Govemo Digital

Secrêtaria de Govemo Digital

Departamênto Nacional de Registro Empresarial e lntêgÍaçáo

CE&tIttCO o EEOIS,IO E1l 06/01/2020 L!.02 gOB N' 2020018a822.
iiôrocõio, 2ooLaaa22 DB 06/01/2020. ctáDroo DB vanrrrcÀçfo,
L20010486a6. llIRB: 21600027241.
lLE A1iCEXB,ÀiIÀ AIRILI

JUCE!,tA
t Ítie lhê!..! Roat!1qnr€a x.ldoÀçr

slcRitÁÀrÀ - cERÂl
slo Í.oÍs, 06/01/2020

rf..er.áâ!.c11.!â.goe.br
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ASSINATURA ELETRÔNrcA

Certificamos que o ato da emprêsa ILE ENGENHARIA EIRELI Çonsta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINÂNTE(S)

CPF Nome

04491430314 CARLOS GUILHERME BELO OO NASCIMENTO

À validàdê d.rte ltipiê6sô, ticà suj.rio à .c'q!Õvâçãô d. §É lutentlcidadê ms rê'pêctiwôs portaia
infoúído .Êur relp.cttvo. códrgÓê dê w.rirrcaçá'' r
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ll-E iLE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, Jârdim Renascença, Sáo Luís/ MA
Email: ileenoênharia@omall.corn; Tel.: (98) 3181-2599 / 98S80-6820
CNPJ: 23.043.800/000't-95
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ANEXO IV

DECLARAçÃO DE TNEX|ST

IlODALIDAD

\,isTo

ENCIA D

TMPEDTTTVO DA HABILITAÇÃO

A empresa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/0001-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Ofiice, Sala 507, por intermédio de

seu representante legal, o(a)S(a)Carlos Guilhêrme Belo do Nascimento, portado(a)

da Cédula de ldentidade no 019082852001-3 e CPF no (X49ír803-14, DECLARA, sob

as penas da Lei, nos termos do § 2o do art.32, da Lei n.8.666/93, que até a

presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo licitatório CONCORRÊNCIA n" 002/2020, e que contra ela não existe

nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

São Bemardo (MA), 20 de Agosto de 2020

hlos liw,mn
nge CivilE

CREA. 1114347663
Cados Guilheme Belo do Nascimento

Ênge nhei ro C iv iuD iretor- P ropdetá io
cPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De São Bernardo/Ma."

À
coMrssÃo PERiTANENTE DE LTCTTAçÃO - CpL
coNcoRRÊNclA No 002/2020

/,rí/ { r t',,,na

I
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ll-E iLE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo Ofricê, Sala 507, Jardim Renascença, São Luís/ MA
Email: ileenoenharia(ôomail.com; Tel.: (98) 3181-2599 / 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001-95
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ANEXO VI
MODALID

VISTO

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De São Bernardo/Ma."

À
coMrssÃo PERMANENTE DE LTC|TAçÃO - CpL
coNcoRRÊNcÁ No ooz2o2o

A empresa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ N" 23.043.800/000í-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de

seu representante legal, o(a)S(a)Carlos Guilhêrme Belo do Nâscimênto, portado(a)

da Cédula de ldentidade n'0í9082852001.i e CPF no 0449í4303-14, DECLARA, para

os fins do disposto no subitem 6.2.4.4 do edital, do CONCORRÊNCIA n"

00212020, sob as sançôes administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que

esta empresa, na presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 30 da Lei

Complementar no 123, de 1411212006;

11. 1 [l eueneSA DE PEQuENO PORTE, confoÍme inciso ll do art.

30 da Lei Complementar no 123, de 14112J2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedaçôes constantes do § 40

do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

Sáo Bernardo (MA), 20 de Agosto de 2020

Carlos Guilheme Belo do Nascimento

Enge n ha i ro C iviYD i retor- P ropietá rio

cPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

nln hbs B,lhkNownnte
Civil
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DECLARAçÂO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
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II-E ILE ENGENHARIA
Av. do Vala, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jardim Renascença, São Luis/ MA
Email: ilêônqenharia@omail.com; Tel.: (98) 3181-2599 / 98880€820
CNPJ: 23.043.800/0001-95

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE
MENORES

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No MunicÍpio De São Bernardo/Ma."

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
coNcoRRÊNcrA No ooz202o

A êmpresa lLE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/0001-95

,êstabelêcida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Offics, Sala 507, por intermédio de

seu representante legal, o(a) S(a) Carlos Gullherme Bêlo do Nasclmento, portador(a)

da Cédula de ldentidade no 01908285200í3 e CPF no 0449í'lll03-14, DECLARA, sob

as penalidades cabívêis, que não mântemos êm nosso quadro dê pêssoal

menores de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em sêrviços perigosos ou

insalubres, não possuindo ainda, qualquor trabalho de menores de

16(dezesseis) anos, salvo na condição do aprendiz, a partir de í4(quatorze) anos

se for o caso.

Sáô Bernârdo (MA), 20 dê Agosto dê 2020

ú
Cados Auiherme do Nasclmonto

E ngê n he i ro C iv í Y D i têtor-P ro üi etá ti o

cPF 044.914.303.11

RG 019082852001-3

hrlw B(lo
t,N::l 

le

E Crvil
CREA 4347663
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MODALID

VISTO
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ll-E ILE ENGEI{HARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, Jardim Renascença, Sáo Luís/ MA
Email: ileenoenharia@omail.com; Tsl,: (98) 318'1.2599 i 98880-6820
CNPJ: 23.043.800/0001.95
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DECLARAçÃO DE TNSTALAçÃO e apanel TECNIC

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De Sáo Bernardo/Ma."

À
coMtssÃo PERMANENTE OE LtCrrAçÃO - CpL
coNcoRRÊNclA No oo2/2020

CaÍlos Guilhefina Balo do Nascimento

E n ge n h e i ro C iv iY D i ret o r- P ro p d êtá i o
cPF 044.914.303.14

Rc 019082852001-3

A empresa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/0001-95

,estabelecida na Avênida do Vale, Ed. Michelangelo Ofiice, Sala 507, por intermédio de

seu representante legal, o(a) Sr(a) Carlos Guilhêrme Belo do asclmento, portedo(e)

da Cédula de ldentidade n" 0í908285200í.3 e CPF no 0/149í1803.í4, DECLARA que

disponibilizará os responsáveis técnicos, mediante €quipe técnica, bem como a

qualificação de cada um dos membros, assim c,omo instalações, máquinas e

equipamentos considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitaçáo.

São Bârnardo (MA), 20 dê Agosto da 2020

brn §o
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iLE ENGENHARIA
Av. do Vâle, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, JâÍdim Renascença, São Luís/ MA
Email: ileenqenharia@omail.com; Tel.: (98) 3'181-2599 / 988806820
CNPJ: 23.043.800/0001 -95 ,I - IOLHA NO

i;,POCESSO
,'4ODAUDA
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DECLARAçÃO DE MANUTENçÃO DE RESPONSÁVEL TECNICO

OBJETO: "Pavimentação Asfáltica No Município De Sáo Bernardo/Ma."

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAçÃO - CPL
coNcoRRÊNclA No oo2/2020

A empresa ILE ENGENHARIA EIRELE, inscrita no CNPJ No 23.043.800/0001-95

,estabelecida na Avenida do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, por intermédio de

sêu representante legal, o(a)S(a)Carlos Guilherme Belo do Nascimento, portado(a)

da Cédula de ldentidade n" 019082852001 -3 e CPF no 04491/803-14, DECLARA que

o próprio será o responsável técnico pela execução dos serviços. E se houver a

necessidade de substituição, disporá de profissional de igual qualificação técnica.

São Bemardo (MA), 20 de Agosto de 2020

*f,
Catos Guilheme Belo do Nascimonto

É ngen hei ro CiviuDi reto r-P ropiet á io
cPF 044.914.303.14

RG 019082852001-3

htos Btk
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