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ll-E iLE ENGENHARIA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo OfÍice, Sala 507, Jardim Renascença, Sáo LuíJ MA
Émail: ileenoenharia@omail.com; Tel,; (98) 3181-2599 / 98880€820
CNPJ: 23.043.800i@01-95

ENVELOPE Ng 01

DOCUMENTAçÃO DE HAB|LTTAçÃO

\1

À PREFETTURA MurüopAt DE sÃo BERNARDo

coMrssÃo PERMANEw\DE UCITAçÃO -\

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

coNcoRRÊNqA n e @21 2020- cPt

OBJETO: PAVIMENTAçÂO ASFÁIICA NO MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO/MA

DATA: 20 DE AGOSTO DE 2020

HORA: th(X) (NOVE HORASI

htuAriWBtlok
ILE ENGEN .043 800/0001-95

7663

CARLOS GUITHERME

11

LO DO NASCIMENTO

L---_



II-Ee
ILE Et{cENHARTA
Av. do Vale, Ed. Michelangelo Office, Sala 507, Jsrdim Renascença, Sáo Luís,/ MA
Email: ileenoênharia(Aqmail.com; Tê1.: (98) 318í-2599 / 988804820
CNPJ: 23.M3.800i0001-95

.l)

ENVELOPE N9 01

DOCUMENTAçÃO DE HABILITAçÃO

À pReretruRa muNlctpAt DE sÃo BERNARDo

coMrssÃo pERMANENTE DE r.rCrrAçÃO

PçA BERNARDO COETHO DE AI.MEIDA 863 - CENTRO - SÃO BERNARDO.MA

coNcoRRÊNcrA ne 002/202F cPt

OBJETO: PAVIMENTAçÃO ASFÁTflCA NO MUNICÍPIO DE SÂO BERNARDO/MA

DAÍA:20 DE AGOSTO DE 2020

HORA:9hffi (NOVE HORASI

ILE ENG EN E/fr&flíÍi!800/0001-es
e tro Civil
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CARLOS GUITH E BELO DO NASCIMENTO
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CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, B
de São Luis - MA, nascido em 03/12/193C, Fnger,heiro Ah&*06
sob no 044.9í4.303-'14 e CNH sob no 04572373001
MA, residente e domiciliado na Rua das Gaivotas.

to DET

ATO OE CONSTTTUTçÃO DA EMFRE.§A r

RESPONSABILIDADE LTDA iLE E'{GENHÀ

C

9I4EIFUIfl NO Ço3-
IBB89

t)

Onofre, ApP 403, Baino Jardim Renascença, Cep: 65.075-160, Sáo Luis - Ma,
por esse instrumento constitui EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPOIISABILIDADE LTDA - ElRELl, mediante 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 Canaá, 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 alo, em moeda corrente do País.

cúusuLA TERCEIRA: o objeto será:

4'l .20-4100 - Construção de Edifícios;

7'1.12-Ol0O - Serviços de Engenharia;

71.11-1lOO - Serviços de Arquitetura;

81 .2'l4lo0 - Limpeza em prédios e em domicílios;

47.44-0199 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;

77.32-zlo1 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

opêredor, exceto andaimes;

42.11-1101 - Construção de rodovias e fenovias;

42.11-'1102 - Pintura pare sinalizeÉo em pistas rodoviárias e aeroportos;

42.'12-OIOO - Construçâo de obrasde-artes especiais;

42.13-8/00 - Obras de urbanizaçáo - rues, praças e calçadas,

42.22-7tO1 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto

e constru@es corÍelatas, êx@to obras de inigação;

42.29-ilAO - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para águ

esgoto;

42.92-9101 - Montegem de estruturas metálicas;

42.99-5/01 - ConstruÉo de instalações esportivas e

43 11-8102 - Preparação de centeiro e limpeza de terreno:

43j2-6100 - Perfu ra@es e sondagens,

%/fl,
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ATO DE CONSTITU|çÃO DA EÍüpnESA II{D|V|DUÂL DE
RESPONSABILIDADE LTDA iLE ÉNGEIIHÂR:A EIREUI

43.'t3-4/00 - Obras de tenaplenagem;

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

43.21-5100 - lnstalaçâo e manutençáo elétrica;

43.22-3101 - lnstalaÉes hi<lráulicas, sanitárias e de gás;

43.22-3102 - lnstalaSo e manulenção de sistemas centrais de ar condicionado,

de venlilaçâo e refrigeração;

43.22-3103 - lnstalações de sistema de prevençâo contra incÉndio;

43.29-1lU - Montagem e instialação de sistemas e equipamentos de

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

43.30-4/01 - lmpermeabilização em obras cle engenhaía civil;

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

embutidos de qualquer material;

43.30-4/03 - Obras de acabamento êm gesso e estuque,

43.304104 - Serviços de pintura de eclifícios em geral,

43.30-4/05 - Aplicaçáo de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores;

43.30-4/99 - Limpeza de edificios aÉs o término da fase de construçáo;

43.91-6/00 - Obras de tundaçôes;

43.99-1102 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas

temporárias;

43.99-1/03 - Obras de alvenaria;

43.99-1/05 - Perfuração e construçáo de poços de água;

42.99-5/99 - Construção de estruturas com tirantes;

37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto (limpeza de caixa de esgoto,

galerias pluviais e tubulaçôes, ect.), exceto a gestão de redes;

37.01-1100 - Gestão de rsdes de esgoto.

CúUSULA QUARTA: A presente empresa iniciará suas atividades N/

,l_
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MODALIDADE(( ÀJ I
PP.OCESSO

PM . FOLHA NO

VISTO

0810712015 e seu prazo é indeterminado
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ATO DE CONSTTTUTÇÃO DA EMPRESA lNOtVrDUAr. DE
RESPONSABILIDADE LTDA iLE ENGÉNH,TRIA El LI

CúUSULA QUINTA: A responsabilidade do empresário é

seu capital e responde exclusivamente pela i.rtegralizacác do

CúUSULA SEXTA: A administração da empresa caberá a CARLOS

GUILHERME BELO DO NASGIUENTO, com poderes e atribuições de

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

empresarial em atividades estranhas ao interessa empresarial ou assumir

obrigaSes sêja em favor do empresário ou dê terceiros, bem como onerar ou

alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do Titular da empres€r.

GúUSULA SÉnmA: Ao término de cada exercÍcio social, em 3 t de

Dezembro, o Administrador prestará contas justifcâdas de sua administração,

procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de

resultado econômico, cabendo âo empÍesário, os lucros ou perdas apuÍados.

CúUSULA OTTAVA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercicio

social, o empresário deliberará sobre as contas e designará administrador(es)

quando for o caso.

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

outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente

assinada pelo titular da emprese.

CúUSULA DÉCIMA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas

atividedes com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

inexistindo interesse destes, o valor dos sêus hâveres será apurado e liquid

com base na situaçâo patrimonial da emp

, ,.;' 'rs' 7 [rfl

VISTO

EC c

LIDADE

6CD3

em balanço especialmente levantado

resa, à data da resoluçáo,
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LHA NO

SSO
cúusul-A DÉclmA PRlillElRA o AdminrõÍadoi decara

lei, de que não está impedido de exeft'er a admniitraÉo
fi$Âü0ÂD 7& ot

$t§ELl, por lei

especial, ou em virtude de condenação cnminal, ou por se êncontrar(6m) sob

os efeitos dala, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por cÍime falimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno,

conqrssáo, peoJlato, ou @ntra a e@nomia popular, @ntra o sistema Íinanceiro

nacionaí, @ntra normas de deÍesa da conconência, contra as relaÉes dê

consumo, fé pública, ou a propriedade.

CúUSUIá DÉcltúA SEGUNDA: Dedaro, sob as penas da lei, que náo

partiopo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

cúusulA DÉcltlA TERCÉIRA: Fica eleito o foro de Peço do Lumiar * Ma

para exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes dêste

contrato.

Pap do Lumiar- Ma, 08 de Julho de 2015

ATO DE CONSnTU§ÂO DA EmPiESAl]rDlV'D
RESFONSABIUDADE LTDA iLE ENGENHARIA J.MO6@)

Carlos Gui o do Nascimento
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Jríta com.rll.l óo a ülo rro lr.r.nâao

CrÍlifico o R.Ol.Ío.m 06.081201S Sob N' 21600027241
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de Sâo Lub - ltlA, nascido em 0312/1990, Eryenheiro CML

sob no (la4.9l4.3Gl-lr0 e CNH sob no Mô7!U37300't, epodida pdo DEIRnff-

MA. Íesidênte e domiciÍado na Rua das GahrcÍas, Casa í7, Erlificb Coronel

Onofre, ApP 403, Baino Jadin Rcnaaença, Cep: 65.07$1ô0, Sâo Luis - Ma,

resohe altErâr a Empresa lndfuilual de ReaponeabilEade l"knltada ILE

ENOENHARIA EIRELI - |ffi, rcgistrada na JUCEMA sob o NIRE 2í600()27241

ern 6/082015, lnscÍiE no CNPJ Sob no 23.0{31001000í-05, csn seê e

dombilio m Traweea 01, no 01, Lde 01, Quedn 01, Loia 11, Centso Cqnerciel

Ana Cbra. Baino Nova Canaâ, Paço do Lurnbr - lh, Cep: 65.13()'(D0,

mediante ae oondiçôea e cáusuhs s€guinb8:

cúUsulÁ PRIERA: Fica albrado, Ílasb ato, o endercço que funciona na

Travessa 01, Íro 01, Lffi 01, Quadra 01, Loia 11, Cenúo Cqnercid Ana Chra,

Babro Nova Canaâ, Paço do Lumlar - Ma, Ccp: 66.13&000 e pasaÉ a

tunclonar na Aronlda do Vale, Íf 507, Sah 507, @rage 93, Pavimento 05,

Balno Jedim Renascença, São Lub - Ma e GEP: 05075-€ô0.

cÚusuLA SEGUNDA: O o§eto soc'al Qüe é:

41.20-.í100 - ConstruÉo de Edlfrdos;

7í.12{/00 - Sewiçc de Er€erdrarb;

71.11-1100 - Seniçoe deAquibtura;

8í.2í-í100 - Ump€:za em píédlo6 ê em doínicÍIo§;

47 .#.-OtW - Coàércio rrarcjlsta de mabriaig de consür.lçâo em çral;
n32-2n1 - Aluguel de máquinas ê êquipaÍnentos pera consbuçào 8êm

operador, exceto aldaimes;

I"ALTERAÇÂODA EMPRESAIND
RESPONSABILIDADE LIIIIITADA

ME

CARI.]OS GUILHERIE BELO DO IIA§CITEI{TO,

ir,nuxcnun^q,Brn IXNEI,NO 40
FPCCESSo Jor A06O03
MODAUDADE ,@ ffX)
ffii;o, natural

N

Itot

\

N
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\

,n,'!flÀ COMARCIÀL DO ASTÀDO DO XÀXÀNHÃO

JUCE]iIA

CBEIIFICo o i,IOISAÂO Eú 10/12/20L5 16:23 SOE !' 2015061a152.
pRorocor,o. 15061{!52 D! 29/12/2O1s. CóD:CO DE VERrrrCÀçÍO,
ÍÀ15061a152. lfIa!. 21600027241.
II,B BIíCBIIAÂ,RIÀ IIÀBLI - t.'

r.iliâ! !b.r..â Rôdr1Eü.r LâadoÀçá
sEcREaIlrÀ oatÀ!

sÂo t úÍs. 3 o/12 /2 or 5
ú..q)!...!rcll.Eâ.gow.br

À v.Ij,dad. d..Ê. docúê[to, Eê 1r0p!ê36o, ltcâ Eul.lto à c@prov.ção d. !uâ àut.Deldlade aoa !€ap.ctlvo. porta1..
IDforúddo ..u. le.p.ctlvot códlgo. da v.tlflcação
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1'ÂLTERAÇÃODA EMPRE§A INDTYIDUAL
RESEONSABILIDADE LIIVIITADA h,nurc

ME
12.1'l-1n1- Comh4ão da Íodovb e êrovha;

42.1'l-11ü2-Phrtura para elnaltsaÉo em phÉes mdodárias c
12,124/0J -Cornüugâo de obrm"deo&a epecialg;

42.13-8/00 - ObraE do uÍbaniueçto - ÍuEB, pÍ!Çra o calgadas;

42.22-7101 - Conr,üuçâo dc rcd€s dc abeüochonb de água, aolGôa dc ccgoto

c oonetruçõoe condüa, sxcto obrar de Hgaçâo;

42.2&dtX) - CmatuSo de rcdee de hampoÊg por duüoe , clrcrb para água c

rüoEb;

12.524101- ttontapn ê e!tutuÍes Ín tá[car;

42.99{r0'l - Comüuçao de hstÊbÉ€B espoÍüt ã e norsaünr;

43.11{102 - Prcpanf,o de oaúsIo s [mps de brgrto;

4ÍI.1 2.d00 - Pcft ngôes e condegenc;

43.'134100 - Obías debmplenqom;

$.1$3n0 - Dí!írag€m do aol, d€sütdo à consül4âo;

4Í1.2'l-6100 - lÍl!Êalaçâo € míubílçeo cltülce;

43.2401- Inetceç0eg hldráullcm, eanlÉüeade g&;

43.2-glü2- lnatalSoc manuEtçto dc tübnar oentab dc arcmdidonado,

de venülação e ÍEfrigÊnçâo;

13.?2.&03- lndalaÉê d€ sbbma dc prwanÉo conüa hdndlo;
/t3.2&1/0.1- Monbgqn € lnstaleçâo dc shbmas c cqulp.Ímnbs do

ilumhação e sineFzaçâo ar viátt públbe3, poútoo ê a€íopoÍbs;

,$.3G4/01 - Itnpcmcabitzaçâo cm obÍas de cngcnhala clvll;

43.3íJ-4,Ín- krúdaçâotle portrs,FndÊ, bbs, dtubóthcc amádc
snbúidoe dc Snhuer mfrrial;
,8.30.4/0S - ObÍs dB ecab.mgnb €m gpsso e e8úgue;

4ô.3&a/0.1 - Serviçoa «le phtura dc ediflcioe em geral;

JülrrÀ coxEictÀL Do tsrÀDo Do xÀiÀNH.fo

\
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d
CIRtIIICO O traOISTRo Ix 101L2/2015 16'13 goa N" 20150614152.
,RottrcoLo, 15061t15? Dt 29l:.2l21r'. CóDIOO Dr VrRrrrCÀçlO!
1(À15051{I52. NIRI: 21600027211.
ILE ATOEIIIIÀ&IÀ EIRII,I . l'l8JUCE].IA

LÍ1iân Th.!..à Rod!19u.. U.Àdonçr
SBCRETÁTIÀ GERAL

sÍo LvÍs, 3ol12l201s
Íw..!Dr...f Àc1I.Ãr.sov.br

À v.Lldrd. d..t. dôcua.nto, .. irpr...o, !1c. .uj.lto a corprôv.çlo d. .u. .ut.Dcj.d.il. no. r..p.ctlwôr port.l.
hloaârndo r.u, r.rP.clivot .ódtgo. d. w.r{!1ê.çIo

oo

BÍREUHA NO

PPOCESSO

MODAUDA
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I'ALTERAÇÃO DA EMPRD§A
RESPONSABILII»ADE LIMITÁDA ILE

ME

INDTVIDUAL

43.304105 - Aplicaçâo de ret estimentos e de Í€sines eÍr

exteÍiores;

43.30-,fr99 - Limpeza de edifldos apôe o tâmino da fase de condru@;

43.91€rm - Obras detundações;

43.99,'ÍrO2 - Montagan e deemontagem de andaimas e outraa estrutuÍag

HÍrpoÉÍiaB;

r13.9$1i03 - Obras de ahrcnada;

43.99-1/05 - PeÍturação ê consüução de poços de água;

42.9$5199 - ConsúÍuçáo d€ c€üntuÍas com ürantes;

37.02-0,00 - Alividedes ÍêleíSonedas a aegob (brpÊza de caixa de esgdo,

gahrias phr'nb â tubuhÉês, ect), errceilo a gestáo de rcdee;

37.01-íÂXl - Ges6o de rcdê§ de esgob.

Paaaará a aer, n€ob ab:
4'1.ã)-.{/(X) - Consúufâo de Edificioe;

71.12{m0 - Sêrügos de Engenharia;

71.í 1-í100 - SeMgoe dc Aquibtura;

8í.214100- Umpea êm prÉdioe e em domicllios:

T1.32-?fr1 - Ah.lguel de máquinm e eqúpamenbe pan onstntSo sem

operador, exceto andaiÍÍE;

42.11-1n1- Construção de rodovlas e Erovias;

42.1í-íl02 - Phtura para sinalizaçâo em pishg Íodo,Érhs e aeropotbe;

42.12-0100 - Coírsün@ dc obras.de-aÊs espocbis;

42.13€100 - Obras de uôanização - ru43, pÍaças e calçadas;

42.U-7N1- CorrstruSo de rcdes de abasúEdmanto de água, coleôa de esgoto

e con$ruçõôs coÍÍalabs, êr@eto obrae de in§açao;

.n ttAÀ COUERCIÀ! DO ÉSAÀ,O DO !{ÀRàI{EÂO

\
§\

§

N
N

N

JUCEI.IA

CERTÍFIC! O IEGISTRO Eu 3O/L2/20L5 16.23 SOB N' 2015061{152.
pRoToeor.o: 1506111152 DE 29/L2/20L5. CóDIGO DE VERTFTCÀçÂO,
llÀ150614152. NIRE: 216000272,11.
rI,E B}TGENBÀRIÀ EIREÍ,T - I,iE

r.íI1aE ahêrêââ Rodrig!ê€ ríêÀdo!ça
sEcEETÁRrÀ oE!Àr,

êÃo Lúís, 30/!2/20t5
tr-êryrêsàÍacil..úâ. gôw.br

Dü

No -Ç1
PROCESSO JD'O 060D3

I,/ISTO

DAUDADE

r§ floq

4)
Aa-

À wal.ialadê d.Btê docürêato, Eê itoprêsso, fica sulêilo à êotaprowâção dê suá eutêDcidad€ Àoa rêsp.cliwoâ portâis.
ürforlllaio sêus rêsP.ctiwoê códigos dê wêrificação

t\

/l--'



T.ALIERAÇÃO DA EMPRE§A
RE§PONSABILIDÂI»E LIMITADA h,E

INDTYIDUALDE

ME
422S5t00 - Corrtneâo dc pdso dc úarrpoÊo por dubc,

esgoto;

42.924n1- ilmtâgrm de cetruturm mcüllcaa;

42.*5101 - Cmúl.çeo (b ln3tileçõê! 6lportlrrs ê Ílcltdlvas;
43.11€r0il - PropeÍaçâo dê canbho e ImpGza de toÍÍÊno;

43.í2€rÍn - Perfu raçOa e aandagpns;

,íll.í$.ír00 - Obrae de bnaplenagem;

43.19€100 - DÍÊnagar do sdo daethdo à conetução;

43.2í{100 - lnetalâÉo e manuEr$o clátrica;

13.22-uO1 - lngtdaÉcs hilr*d'm, ganiÉtus e de gÉa:

$,2-{/0P - lnaúabÉo e manubnÉo de s&ímaa cmtab de ar cmdiionado,

dc rrenfihção o tufrlgEíaçâo;

4522-310,3 - lnstalaçõês dê shÉma & gavançao contn inoêítdlo;

43.2+1M - Montagnm e instebção dB shbmes e eqdprnenbe de

llumlnaçâo e she[zaÉo êm vbs púUbae, portoe € ÉÍopoÍbs;

43.304101 - lmpemeúlEaçâo anr obna dc ongenharls clvl;

43.30-fr02 - lnstalaÉo de porb, Fmles, btoc, dlvlsótlat s annárlc

embuüdoo dc qurlqmr mabrial;

43.30-.ír0:r - Obrer de acabemeÍb êm g€sso c ctü.lqllc;

43.304104 - Sowlgo de plntun dc edllldoc cm gpnl;

43.3G4r05 - Aplcagüo dc tcwsüÍnênbs o de Íesinas ãn lnEdons e

edeÍioíE;

43.3G/t gg - Llínpea dE €dlf,do8 apóc o Émho da Eee de constugâo;

43.91{mO - Obrae de frmdaçôesi

43.9&'í102 - liofitagÊm e dôâmontagcm dc andaimea e oürae cüutural

brporÍias;

Jt lÍ!À colalRcrÀL Do EsrÀDo Do t(ÀiÀNaÂo
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CERTIFICo o Rlols1lo 8ü 3O/L2/Zo!5 16r23 soB N" 2015061{152,
pRoTlcolo: 15061t152 DE 29/12/ZOL5. C$DrGO D! VBRIATCÀÇÃO!
l{À15061a152. NIRIr 215000272{1.
It.E INGINEÀ,RIÀ IIRII.I - I'EJUCEI.tA

Iri]lu 1L.!..â RodrlEu.. X.adorç.gtctrrlRt^ ottl!
sÀo Lúts. 30/12 /2015

rw..Tr..rf .ctl.rr. gov-br
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T.ALTERAÇÃODAEMPRDSA
RESPONSABILIDADE LIMTTAI»A T,E

ME

INDTVIDUALDE

43.S$'U03 - ObrG de ah,EnaÍb;

43.99-í/üt - Perfuração e comtruÉo dê poços de fuüe;
42.9&5m - Constnlçâo dê esfuürÍes cqn tranbs;

37.@€00 - Aürldades reladoíEdas a esgob (linpeza de oaixa dE 696,
galerhe plwlia c üJbulaçoe8, ect.), erc$ e gpstáo de rcdes;

37.0í-100 - Gestâo de ndes de esg6.

CúUSUIá aUARTA: Permanecenr halterada as demais dáusulas.

Fica eleib o íom de São Luls - tulA para o areÍdcb e o qrnpdmenb doe

dirÊibs o obriFgo€s Í€eultanbs doslê eb.

São Luls - lvlA, í I de Dezembro de 2015.

Õ

,
CARLOS GU BELO DO NASCIMENTO

CPF: 044.914.30$,í4

JulrrÀ colíBRcrÀL Do BsrÀDo Do t{À!àraEÃo
N

cBRtMco o iEclaTlo EM 3o/L2/2o1,5 16:23 soB ll" 20150614152.
picrrocotó: 15061a152 DE 29/r2/20L3. CóDIGO DE lrERÍirCÂçÃO'
l.À150614152. tlIR!: 216000272{1.
tÍ,! AÍOETEÀRIÀ ETRELÍ - üAJUCEI,IA

r,íIlD lbêr6Bâ Rodrlg:rêa liêDd@çâ
sEcREaÁlrÀ eERÀr.

sío Loig, 10/12/2015
tÚ.@pE.ãâ!.c11.@.gov.bÍ

Â và1ld.d. d..t. docuú.nÊo, .. iDpr...o, fic. EuJ.lto à coEprovâção dê aua aut.Dcldâd. Ào! r.!p.ctlvo. poltÀl!
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1 de 6
ALTERAÇÃO Ne 02 DE

ILE ENGENHAHIA EIRELI

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO, bra
solteiro, nascido em 03/12/1 990, Empresário, portador do
0190828520013 SSP/MA, residente e domiciliado na Rua

CPF ne.044.914.3 14 e RG no.
das Gaivotas , n417, EdiÍ. Coronel

res;

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, no507, Sala 507, Garage 93, pavmto.O5, Bairro:
Jardim Renascença, Sáo Luís/MA, CEP: 65.075-660, inscrita na Junta Comercial sob o
NIRE nc 2160A027241 em 06/08/2015 e no CNPJ ne 23.043.800/@01-95, resolve atterar e
consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1! - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:

412041ffJ - Construção de edifícios;
71124100 - Serviços de engenharia;
71í1-í/00 - Serviços de arquitetura;
8121-41W. Limpeza em prédios e em domicílios;
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construçáo sem operador, exceto
andaimes;
4211-1101 - Construçáo de rodovias e Íerrovias;
42'11-1102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-Ol0(J - Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanizaçáo - ruas, praÇas e calÇadas;
4222-7101 - Construçáo de redes de abastêcimento de água, coleta de êsgoto e
construções correlatas, êxceto obras de irrigação;
4223-5/00 - Construçáo de red€s de transportês por dutos, exceto para água e esgoto;
4292-8101 - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/0í - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4311-9102 - Preparação de cantêiro e limpêza de terreno;
43í2-6/00 - Perfuraçóes ê sondag€ns;
4313-4i00 - Obras de terraplenagem;
43í9-3/00 - Serviços de preparaçáo do terreno náo especiÍicados anteriormente, 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 mineração: a remoçáo de
material inerte e outros tipos de reÍugo de locais de mineração, exceto os locais de
extraçâo de peÍóleo e gás natural;
4322-3101 - lnstalações hidráulicas, sanilárias e de gás;
4321-5/00 - lnstalaçáo e manutenção elétrica;
4322-9102 - lnstalaçáo e manutenção dê sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração;
4322-3103 - lnstalaçóes de sistema de prevençáo contra incêndio;
4329-1lM - 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 - lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer material;
43304/03 - Obras de acabamênto em gesso e estuque;
4330.0/04 - Serviços de pintura de edif Ícios em geral;
4330-4/05 - Aplicaçáo de revêstimentos e de resinas em interiores

À vÃltdâd. d..8. do.un.to, óê tãrpc..o, Ilcâ suj.lEo à .6prow!çào d. iur rur.ntlcidrdê nôr rcrp.ctl€r portô1.,
i.fomndo ôêu. r.p.c!ivô, <ódtgos dê E!ifi.!çào.
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ALTERAÇÃO Na 02 DE

ILE ENGENHARIA EIRELI - ME

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da constÍuÇão;
4391-6/00 - Obras de Íundaçoes;
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras
4399-1/05 - PerÍuração e construção de poços de água;
4399-í/03 - Obras de alvenaria;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil náo especiÍicadas anteriormente, tais como: a
construção de estruturas com tirantes, as obras de contenção, a construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestáo de redes;
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
4761-0/03 - Comércio vare.iista de artigos de papelaria;
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não
especiÍicados anteriormente, tais como: AsÍalto;
4754-7101 - Comércio vareiista de móveis;
4789-0107 - Comércio vaÍeiista de equipamentos para escritório;
4751-2101 - Comércio vareiista especializado de equipamentos e suprimentos
de inÍormática;
4789-0/05 - Comércio vareiista de produtos saneantes domissanitários;
73Í9-0/02 - Promoção de vendas;
38í1-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4399-1/04 - Serviços de operação e Íornecimento de equipamentos para transporte e
elevaçáo 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
andarmes;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminaçáo.

À vista da modiÍi ora aiustada consolida-se o ato constitutivo ma.co seouinte

arJ

PM . FOLHA NO

PROCESS 0 0»o OO
MODAUDAD G9
VISTO

í-r..'. .rr.a

redacão:

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

3e-Oobietoé:

4120-4100 - Construção de ediÍícios;
7112-0100 - Serviços de engenharia;
71 í 1 -Í /00 - Serviços de arquitetura;
81214100 - Limpeza em prédios e em domicílios;
7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem ope
andaimes;

or, exceto

À vàIidàd. dêstê dôcurcDio, s. âul.ito à .orprowãÇào d. 3u autênttcldadê nôê rêÊp.ctiwo. lortals
inforundo s.ur êêpêcr ivos .ódigos d. vêrirlcaçã.-

4/-

tt\ \rA

'lc - 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.O5, Bairro: Jardim
Renascença, Sáo LuÍs/MA, CEP: 65.075-660.
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ILE ENGENHARIA EIRELI .

4211-1101 - Construção de rodovias e Íenovias;
4211-1102 - Pintura para sinalizaçáo em pistas rodoviárias e
4212-0lOO - Construção de obras de arte especiais;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4222-7101 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgotoe
construçÕes correlatas, exceto obras de irrigaçâo;
4223-5lÍJíJ - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;

4292-8101 - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/0Í - Construção de instalaçoes esportivas e recreativas;
4311-9102 - Preparação de canteiro e limpêza de terreno;
4312-6/00 - Perfuraçoes e sondagens;
4313-4/00 - Obras de tenaplênagem;
4319-3/00 - ServiÇos de preparaçáo do terreno náo especiÍicados anteÍiormente, tais como:
a drenagêm do solo destinado à construção, a demarcação dos locais para construção, o
Íebaixamento de lençóis freáticos, a preparação de locais para mineraçáo: a remoção de
material inertê e outros tipos de reÍugo de locais de mineração, exceto os locais de
extração de petróleo e gás natural;
4322-3101 - lnstalaçoes hidráulicas, sanitárias e de gás;
432í -5/00 - lnstalação e manutenção elétrica;
4322-9102 - lnstalaçáo ê manutênÇáo de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilaçáo e reÍrigeração;
4322-3103 - lnstalaçÕes de sistema de prevenção contra incêndio;
4329-1/04 - Montagem e instalaÇão de sistemas e equipamentos de iluminaçâo e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4330.4/01 - lmpermeabilização em obras de engenharia civil;
4330"4/02 - lnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de
qualquer materiali
4330.4/03 - Obras de acabamento em gêsso ê estuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05 - Aplicação de rêvestimentos e de resinas em intoriorês e exteriores;
4330-4/99 - Outras obras dê acabamento da construção;
439í-6/00 - Obras de Íundaçôes;
4399-í/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras eslruturas temporárias;
4399-í/05 - Perfuraçáo e construçáo de poços de água;
4399-1/03 - Obras de alvenaria;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como: a
construçáo de estruturas com tirantes, as obras de contençáo, a conslrução de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, êxcêto a gestão de redes;
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
476í-0/03 - Comércio vareiista de artigos de papelaria;
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construçáo não
especif icados anteriormente, tais como: AsÍalto;
4754-7101 - Comércio varejista de móveis;
4789-0107 - Comércio varejista de equipamentos para êscritório;
4751-210'l - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos
de inÍormática;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
7319-0/02 - Promoção de vendas;

/),/-
À vôl1dndê tL.tê do.s.nr6, .ê lú!rê..o, fiê. 'uj.iro À cdrróvâçiro d. .u. ôutútlcidôdê no. ...p..tirc. Pôrr.i'
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ALTERAÇÃO Ne 02 DE

ILE ENGENHARIA EIRELI . M

381 Í -4100 - Coleta de resÍduos não-perigosos;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de eq
elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4923-OlO2 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com m
7732-2102 - Aluguel de andaimes;
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;
8Í30-3/00 - Atividades paisagísticas;
82í1-3/(X) - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

4s - A empresa iniciou suas atividades em 08/07/2015 e seu prazo de duração é
indeterminado (AÍt.980-A, §§, C/C AÍt. 1054 CClzOO2l.

5! - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

6e - A administração da EIRELI cabe ao titular CARLOS GUILHERME BELO DO
NASCIMENTO, com poderes e atÍibuições de representar a empresa isoladamente, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades
públicas, municipais, estaduais e Íederais, inclusive autarquias, bancos, instituições
Íinanceiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa,
autorizando o uso do nome empresarial.

§ íe 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 forma prevista no (Art. Í.061
da Lei 10.406/2002).

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

8e - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará
contas ,ustiÍicadas de sua administraçáo, procedendo à elaboração do inventário do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporçáo de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art.980-A, §§, C/C Art. 1054
cct2002l.

9! - A EIBELI poderá a qualquer tempo, abrir ou Íechar Íilial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular.

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

1'lc - Falecendo ou interditado o titular da ElHELl, a empresa continuará suas ativid
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Náo sendo possível ou inexistindo interes
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimoni
da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

sta;

N

À w.lidrdê dê.tê de'eato, .ê üe!ê3.o, fica sujêltô à c.rprovrçÀo
infoendo .êua E.p..tlwor códlso,

PM. FOLHA NO Z;/

MODALIDAD CC ON
PROCESSO Oc,3

\6 tl'0q

N

í')



ALTERAÇÃO Ne 02 DE
ILE ENGENHARIA EIRELI . ME

ParágraÍo único - O mesmo procedimento será adotado e
EIRELI se resolva em relaÇão ao seu titular.

Í2! - O administrador declara, sob as penas da lei, de que náo está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussáo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de deÍesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo, Íé pública, ou a
propriedade. (art. 1.01í, §1c CC/2002).

13! - Fica eleito o Íoro de São Luís/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigaçÕes resultantes dest€ ato constitutivo.

E por estar assim justo e contÍatado, assina o presentê instrumento em uma via de igual
teor e Íorma para que se produzam eÍeitos legais.

São LuÍs/MA, 20 de Janeiro de 2020.

CARLOS GUILHERME BELO DO NASCIMENTO

Titu larlAdm inistrador

MODAUDADE
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MINISTERIO DA ECONOMIA

Sêcrêtâria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão e Govemo Digital
Página 6 de 6

Secrelaria de Governo Digital

Dêpartamênto Nacional de Registro Empresariâl e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o alo da empresa ILE ENGENHARIA EIRELI - ME consta assinado digitalmente por:

DENIFEAçÃO DO(S) ASSTT.TANTE(S)

CPF Nome

04491430314 CARLOS GUILHERME BELO OO NASCIMENTO

cERIrPIco o nEolsrlo Ell 2O/OL/202o 23.31 SoB x" 20200050095
pEotoclr.o: 2ooo5oo95 DB 20/oL/2020. cóDrco DE vBÀrPrcÀçlo,
12000216667. XlRa: 21600027241.
II,B EI'GBNEÀIIÀ BI88II - IiE

JUCEtIA
LÍllü Thêr6.a Rod!1qu.É lt naoac.

sBcnaaÁtIÀ - qaRÂ!
sxo ,.oÍs, 20/or/202o

vw..@.€áaf.c11.u.qov.br

^qprêâÊo, fica .uj.itô à .dErdàçÀo dê áu .ut.nti.Idàd. rcÊ r..pêc.tvôê pôrtÀ1.
lífôtundo 3êuE rê.pê.tlwo. .ód19o. d. !.rlfl.àçào.
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PPOCESSO Jc
. FOLHA NO

DAUDADE

23.043.800/000í-95
MATRIZ

COMPROVANTE DE INS
CAOASTRAL

OEOES

@
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASI

cADAsrRo NActoNAL ol pessol luní

ILE ENGENHARIA EIRELI

T|'ULO DO ESTÀBELFí IMLNIO INOMÉ OE EÀNTASIÀ'

ILE ENGENHARIA EPP

cootGo E DEscRtÇÁo DA aTtvtoaoE EcoNôMtca pÊlNctpaL

41,20-{40 - ConstÍução dê ediícios

cÓolco E oEscRtÇÁooa§ ÀTlvtoaDEs EcoNÓMtcas sEcuNoÁRtÀs
37,0í-l{0 - Gestão dê Íêdes dê êsgoto
37,02{{0 - Ativkladê3 rêlacirnadaa a esgoto, erceto a gêslro de Íede3
3E.'tl.4{)o - Colête dê rê.íduo3 não+êrigosos
42.íí-1{í - conírução de aodoviâ3 € ÍerÍoviâs
42.11-'l {2 - Pintura pâra sinalizâç:io em pistâs rodoviárias e eê.oportos

'12.12{{0 - Con3aução de obÍâc de a.te espêci.is
il2.í3{{0 - Obras de urbenização - ruâs, pÍ.çes ê cakôd.s
ia2.22-7{l - Conabução dê redea dê abasteciÍaento de áJua, colêla de eagolo ê conslruçõês coa.eláae, erceto obr.s dê
lr.igâção
42.23640 - Construqão de Íedês dê lÍansportes poÍ dutos, exceto paÍa água e êsgolo
42.9244í - Montagem de esftutuÍâ! metálicas
42.995.0í - Consfução de instalagôês ê8poÉiv.r e rêc,eativeô
,12.996-99 - Outrâs obrâ! de engenhâÍlâ civll não erpêcificada! anteriorrnente
43,11{{2 - Prepa,ação dê cantêiro e limpêzâ de tê,rEno
43,12440 - Pêíuraçóês ê 3ondagens
43,13.4{0 - Obr.5 de tênaplênagêm
43,í9-340 - Sêtviços dê prcpâraçâo do terreno não especificados ahlêriomrêntê
€.2Í-5{0 - lnst.laçáo e Ínanúenção eléHca
,43.223{í - lnstâlâçõês hidráulbâs, sánitáí.s e de gás
43.22-3{2 - lnstalaçâo c m.nutençâo de gislême3 cênbais de âacondiclonâdo, de venülação e l!ftigê,âção
,{3.223.03 - lhst.lâçôês dê siatêma dê prcvênção contra incêndio

cóDtcoE DEscFtÇÁo DA NATUÊEZa JURiDtca
230-5 - EmpÍesâ lndividual dê Relponsabilld.de Limitádâ lde NalüIezâ Emprê3ári

AV OO VALE 507 SALA 507 GARAGEg3 PAVMTOOs

CEP

65.075{60 JAROIM RENASCENCA SAO LUIS

ETDEREÇo ELErRórJlco
ILEENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFnlIE

198) 88806820

ENÍE FEDERÁÍIVo REspoNsÁVEL (EFR)

SÍTUAÇÀO CAOASTRAL

ATIVA
oÂÍÂ DÀ sÍtuÁÇÁo caoasÍRAL
06^18/20'15

Àtoívo DE strLrÀaÃo caoasrÊar

SFU oara DA stTuÀÇÁo ESPEoaL

MA

12t082020

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 20í8

Emitido no dia 1208/2020 às 22:55:36 (data e hoÍa de Brasília).
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NÜtiERoDE tNscFtÇÀo
23.043.800/000t+5
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCR|ÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DÀrÀrt"t:!dddÍ rRÀ

o6/0sír0'í6,----r--_=

@
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PM - FOLHA NO

pe0cESS0
cADA STRo NActONAL DA PESSOA JU R Dtc

14ODAUDADEC Ó

ILE ENGENHARIA EIRELI

t:AS SECLINO

ia3.29-1JN - Montrgêm G ln.t.l.çIo dê .l.lêmr. e.qulprmcnlo. da llumln.çlo ê.ln.lk.çâo êm vl.. públlc.r, porto. ê
aGropottoa
,a3.30{{1 - lmpêrrnorblllzaçâo om obras do .ngenhadâ civll
ra3,30.1{2 - lh6talaçao dê portas, Jen€lrs, t tos, dM3óri8 e e.má.lo! êmbutldot de quahuer matêí.1
i13.30-4{3 - Obras dê .câbamênlo cm ger.o c ê3tuquê
43.30-a{4 - Scrviço. dc plntur. de êdiíclor êm gêr.l
tl3.3o-4{5 - Apllcaglo de reveltlÍnento! g dô rcalnaa em lnterioro! a oxtedoE!
43.30.4S9 - Ouhâ3 obr.a de .c.bam.nto d. constução
il3.9t{{}0 - ObrÊs dê Íundqçõer
/43.99-l{2 - Mont Oêm G dêrmont.gêm dê erd.lrÍE. . oulr.. lrtulur.. têmporád..
,13.90-143 - Obrr8 dê rlvan.d.
a3,9B.'l {)l - Sorvlçoa da opoaaçto o iomoclrnonto do oqulpam$toa parr trlnlporL o alevaçào do caagla e poaroas paa!
uao em obtaa
43.99-1{5 - Pêíurâçlo ê con.t.uçlo dê poço. dê águ.
40.79.6{4 - Comérolo .t c.dl.t. ..p.cl.lltrdo dê mltldd. Cê êon.tÍuçlo nIo c.pcclficrdo. .ntqdonnêntê
47.51-2{í - comó.clo vr.olltt. .tpolalh.do dc aqulprÍn nto! . .uprlmento! d.lnio,mátlct
47.5'l-7{í - ComóÍqlo vrÍrlbt. da íúvÊlt
il7.61{{3 - ConÉrcio v.llllstâ dG .rllgo. dc papela,i.
47.E8.0{5 - CorÉrclo v.EJl.ta d. produto. ..neant.r domlgsênltárlo.
47.E9'0{7 - Comôrclo v.rÊll.ta de êqulpamêntor par. ê.cílóÍio
48.23442 - Servlço do trrnlpoít do passrg.lros - loc.çIo do .úomóvol! com motoÍltta
7í . í l.l 40 - S.rvlço. d. .rqutbtu r.

cóotco E DEscR tÇÀo oa r lÀÍuREza JURlotca
230§ - Emprosa Indlvidual de Rêsponsabllldedo Limttad. (de N.tur€r. Empresárl

AV DO VALE 50? SALA 507 GARAGEg3 PAVMTOOs

65.075660 JARDIM RENASCENCA SAO LUIS MA

ENOEREÇO ELEÍRóNIL'O
ILEENCENHARIA@OMAILCOM

ÍÉLÉFON€
(9E)EEE06E20

I.]TE FEOEFAÍIVO F VEL (EFR)

SIIUÀç OAÍÀ OÂ §ÍÍUAÇÁO CAOÀSTRAL

o6^IEl20l5

MOTIVOOE SIT1JAÇ

s tTl.r AÇÁo EsPEctaL OATÂ DA SÍIUAÇÃO ESPECIÀL

12108n020

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia '120U2020 às 22:55:36 (data ê hora de Brasíliâ). Página: 2/3
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12t0412020

N ERO DE INSCR

23.0€.800/0001-95
MAÍRIZ

coMpRovANTE DE tNSCruÇÃO E OE STTUAçÃO
CADASTRAL

DÂIA OE

06m8120r5
VISTO

ILE ENGENHARIA EIREU

&
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDIGA
)í"1 - FOLHA NO
p!?0cESSO

IGO E DESCRIÇ oas Án\loaoEs lcAS S
7í.í2-0{O - Sêrviços de engenha.ia
73.19.0{2 - Plomoção de vênde.
77.32-2{í -Aluguêl dê máqulnai e êquipâmêhtos parâ conslÍuçâo sem opêradoa, excêto andâÍnês
n.32-2{2 -Aluguel d. ândâilne3
77.394{3 -Aluguel de palcos, cobêrtuEs ê outrag êírútüÍas de uso tempofário, excêto ándaimes
81.2í4i0 - Limpêze êm prédios ê êm domicllios
Eí .303{0 - Ativftrades pâi!.glíica!
82.'l íl{0 - Servigos comblnádos de escÍitó.io e apoio âdminiírâtivo
90,01€{6 -Ativirrâdes de ronorização e de iluminação

coDlcoE oEscRlçÂo DÀ llaTt REzaJuRiotca
230§ - Empresa lndividuâl dê Reipohsabilídâde Limitede (de NáuÍezâ Empresád

AV DO VALE
NÚMERo

507
COMPLEMENTO

SALA 507 GARAGEg3 PAVMÍOOs

65.075660 JAROIM RENASCENCA sao Luts

ENoE REÇo ELEÍRôNlco
ILEENGENHARIA@GMAIL.COM

ÍELÉF')NE
(98)88804820

ENTE FEDERÂTtvo RE§P<NSÀ\€L (EFR)

struÂçÃo cAoasÍRÀL
ATIVA

oaTA DÁ SÍUÂçÁO CAOÂSÍRAL

{r6roE t0t5

MOÍIVODE SIÍL'AÇ

srruAÇfo ESPECTAL OÂTA OA SIIUÁÇAO ESPECIAL

v Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n' 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia í 210812020 às 22:55:36 (data e hora de Brasília). Página: 3/3
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PREFEITURA MUNIqPAI DE SÃO BERÍ{A
ESTADO DO MARANHÃO

CÍ{PJ: 06.125.389/0001-BB

rPM - FOLHA No {eó
REgeç5556

1\ÍODALIDADE

,ISTO

DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC-Cr,M ,)
TRO N'03082020

').

C:

)o600
J /t))

CERTIF'ICADO
NÚMERO Do REGIS

CERTIFICO que a empresa, ILE ENGENHARIA EIRXLI CNPJ N"
23.043'800/0001-95, com sede na Av Do VALE N's07 sAI-À 507 GARAGE93 pAvMTo0s, JARDIM
RENASCENCA, SÂO lUfSnUl, encontra-se registrada no CADASTRO DE FORNECEDORf,S
MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de São Bernardo - M4 sob o número de registro n" 03082020.
na forma dos regulamentos, Lei Municipais e da Lei 8 666/93. CERTIFICO que foi constatado a r"gularidade no
CRC-CFM, estando em pleno vigor e que a empresa está cadastrada como prestadora de serviçoJ no setor de:
41,20-4-00 * Cons rucão de Edificios

37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
37.02-9-00 - Atiüdades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferroúas
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de uóanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e mnstru@es conelatas,

exceto obras de irÍigação
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
42.92-8-01 - Montagem de estrúuras metálicas
42.99-5-01 - Con§rução de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.1 l-8-02 - PÍepaÍação de canteiro e limpeza de terreno
43. l2-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de tenaplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçào e

refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenSo contra incêndio

43.29-l-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de ilumioação e sinalização em vias
públicas, portos e aeroportos

43.30-4-01 - Impermeabilização ern obras de engenharia ciül
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, t€tos, diviúrias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edificios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exeriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43 99-'l -02 - Montagem e desmontagem de aadaimes e outras estruturas temporárias
43.99-l-03 - Obras de alvenaria
43.99-l-04 - Sewiços de operação e fomecimerto de equipameDtos para transporte e elevaç

e pessoas para uso em obras
43.99-l-05 - Perfuração e constÍução de poços de água

ii

I r,EI N'8 666/93 ( Lei &s Licirâçí!€s )
Àí. 3 2 - Lls docünentos necessirios à hâbllitsqõo pod€Íio s€Í spresefllâdos eÍn origiÍrál, poÍ qualquer processo d() óp
competente ou poÍ servidor dâ âdministmção ou Frblicação em órgão dâ impÍensâ oficial o üda Lljr n 883 de 1991

§ 3ç - A dacume âÉo referidâ neste atugo pód€ní s€Í substituída pü regislro cadaslIal emitido por órgão ou entidâde púlioa, desde que
prcüsto no qlitâl e o regislro terúa sido feito eÍn oô€diência ao disposto nesta Lei
Aí. 34 - Pam os fins desla t-€i. os órgãos e edidades dâ Administsação Públicâ que realizern frequeúeÍrenle licitâçóes Ína
caalastÍais pam efeito de hsbilitação, rú forma r úâmenur, válidos por, no máximo, irm ano. (&@!eEg!q).

\ \o(

x

DX



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BE
ESTADO DO UARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0001-88

PM . FOLHA No .:3.)

-tNoô60o3

46.79-6-M - Comercio âtacâdista especializado de materiais de construção não
anteÍiormente

4'7.51-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01- Comércio vaÍejista de móveis
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-05 - Comercio varejista de pÍodutos saneantes domissanitârios
47.89-0-07 - Comercio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de tÍanspoÍte de passageiros - locação de aúomóveis com motorista
71.I l-1-00 - Serviços de aÍquit€tura

7l . l2-0-00 - Serviços de engenharia
73.19-0-02 - PÍomoção de vendas
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos paÍa construção sem operadoq exceto andaimes
77 .32-2-02 - Ntgtel de andaimes
77 .39-0-03 - Aluguel de palcos, cobeÍturas e outÍas estruturas de uso temporário, exc€to andaimes
81.21-4-00 - Limpezâ em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
90.01-9-0ó - Atividades de sonorização e de iluminação.

Os pagament contÍatadas serão efetuados após comprova@o
8.666193.das condições de habilitação, na forma do art. 55

São Bernardo- M4 03 de agosto de 2020

ELIZA ARAUJO LIMA
DA CPL.

? AÍt. 55 - São cláusulâs necessáÍüs {:Í! todo ccf,rEsto as que estab€leçam:

XIII - a obÍigaçáo do c-oat-atado de maoter, duÍúlte t«ra a execuÉo do conlÍalo, fir compatibilidade corn as obÍi8sçô€s por ele

odas as c.ndiçôes de habilitsção e qlralificâçâo exigidâs nâ licitaçâo.

MODALIDADE

VISTO

CN

s

A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o registro e

SUSPENSO/CANCELADO o CeÍificrdo dc Registm Cadastral de quem NÀO satisfazer os requisitos para

habilitação (habilitação juridic4 quatificação técnica" econômico-financeir4 regularidade fiscal e cump.imento do
disposto no inciso X)OCII do art. 7'da Constituição Federal. (Incluido pela Lei n" 9.854, de 1999).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcretaria da Rêceita Fedêral do Brasil
ProcuÍadoria-Geral da Fazenda Nacional

CERNDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBU
DA UNIÃO

Nomê: ILE ENGENHARLA EIRELI
CNPJ: 23.043.800/0001-95

Ressalvado o direito dê â Fazênda Nacional cobrâr e inscrever quâisquer dividas de
responsabilidade do sujêito passivo âcima identificado que vierem a sêr apuradas, é certificâdo que
náo constam pêndências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em Dívidâ Ativa da Uniâo (DAU) .iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimênto matriz e suas Íliais e. no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e Íundos públicos da âdministração direta a ele ünculâdos. ReÍere-se à situâÉo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive âs contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 daLein'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitâção desta certidão está condicionada à veÍificação de sua âutenticidade na lntemet, nos
endêreços <http://rrb.gov.bÊ ou <http:/ /vwv/.pgÍn.govbr>.

Certidão emitida graluitamente com base nâ Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2l10l2o14
Emitida às 09:42:49 do dia 19/0812020 <hora e data de Brasília>.
Válida atê 15n212021.
Código de controle da certidão: oEEE.3998.5F64.F436
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

oo3
PM . FOLHA NO

PROCESSO

[,lODAUDADE

N

jr \\o(

L-/

4,
I

YJ'

À

tr.



Â,
§i#*"J

GOVERNO DO ESTADO DO MA
SECRETARIA DE ESTADO DA

No Certidão: 048534120 Data da 0110712020 10:45:38

lnscriçãoEstadual: 124725147 CPF/CNPJ:23043800000195

Razão Social: ILE ENGENHARIA EIRELI

Endereço: AVE DO VALE, 507 SALA 507 GARAGEg3 PAVMTOoS CEP:

Telêfone: (98)88806820 Município: SAO LUIS UF: MA

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

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de l911212002 e disposto no arligo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias 291'1012020.

A autenticidade desta certidão devêrá ser conÍirmada no endereço:
httpJ/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
le Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmprêssão: 12108t202o 23:18:38
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GOVERNO DO ESTADO DO MARA
SECRETARIA DE ESTADO DA F

CERTIDÃO NEGATIVA DE DiVIDA ATIVA

No Certldão: 030612/20 0110712020 15:45:28

lnscrlçãoEstadual: 124725147 GPF/CNPJ:23043800000195

Razão Soclal: ILE ENGENHARIA EIRELI

Endereço: AVE DO VALE, 507 SALA 507 GARAGEg3

Telefono: (98)88806820 Municipio: SAO LUIS

PAVMTOOS CEP:

UF: MA

Certificamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

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

242dalei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: í20 (cento e vinte) dias: 2911012020.

A autenticidade desta certidão daverá ser conÍirmada no end€reço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" o êm seguida em "Validaçáo de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIOÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.
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PREFEITI.'RA DE SAO LÚS

SECRETÂRIA MI'NICIPAL DÂ

CERTIDÃO NEGATTVÂ

Nrlmero da Certidâo: OOm5€31

Validade: 17 /12/2020

cERTtFlcAMos ouE erÉ A pRESENTE DATA NÃo coNSTA oÉnrro rrscel RELATTvo A pESSoA
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DIC DE AAB DIRETTO DE A FAZENDA M NI IPAL
posrERroRMENTE coMpRovÂDAS. Htpót-ese pRtvlSTÂ NOS ARTTGOS 80 E 146. DA LEI 6.289, DE
zal l.2/zott Do côotco trusutÁnto Mut'ltctpÂL.

DÁDos DÂPEssoAJunbrce

cl{PJ: 2 3.04 3.800/OOOl-e5 Inscrição Munidpal 982 1 855 5

Râzão Sociat ILE ENGENHARIA EIRELI - EPP

412O4OOOO _ CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

ENDEREçO DE LOCÂLZÂCAO

Logadouo: AVENIDA DO VALE

Número: soz Complemento: SALA 507 GARAGE93 PAVMTO05

BaiTTo: JARDIM RENASCENCA

Munldpio: SAO LUIS - MA cEP:65075660

Â presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada,

tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 dc agosto de 2020 à§ 0{:,1ó, sob o código de

autenticidade ne 6D7I5E250D0EA$78FCD81B0F9D65FB7.

A autenticidade desta certidão poderá ser conffrmada na Internet, em

httos://stm.semfaz.saoluis.ma. gov .br valid acaocertidao.

,NÃo E VÁUDAA CERTIDÃo qI,JE Co}ITIVER EMENDAS, RASURÂS OU ENTRELINHAS,II
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lpslpuq'Ão NoRI!tÂr't\:..\ N".00{/20ts-(;s 2s DE NovEMtiRo t)i: 20ts.

lnslitui cronogrrms Drril implrtltxçiio dâ
( crtidlo dc Rcguhridrrlc fiscel lrniÍicrdr
como documcnlo único para comprolrçâo

dc reguleridrdc íiscal perlrnte cstc

Iluniclpio. nsstlvados os crsos prcvislos no

sí. 262 da (\rnsolidrçlo das l,ris
Trihutirirs do Municipio rlc Slo Luis.

O sE(:RÍlTÁRlO MtlNl('lPÂ|, D^ F^ZRND^. nrr usrr dc suas ;rrrihuiçix'r lcgilrs. c

d(' conli)Ímidade conl o nnig(, i". parâuralir irnico. incivr l. da ('onsolitlaçio clus Ieis

I rihutaria-s do M unicipio - ( l . l M. I)«rrc(o n" l.i. 144. dr: 2ll rlc tlczcnthro tlc l(l(17. c

CONSIDERANDO que o ltlunicipio dc Sào l.uis. por intcrmctlio rlu Sccrcturiu

ltunicip*rl dc l"azt'nda. adquiriu noro sistcma dc aílnlinislrüçào tribulária. cnt litsc tlc

inrplantuçiio tlevle (I I .06.10I 5 quc. dcntrc denrais hcnclicios. propurcionou u unilicuçlo

d() cüdastÍo liscal nrunicipul (conr intcgraliz;rçào r.las inlirrntaçrx's oriundus do cathstro

irnohiliririo c do ca«laslrrr mohiliiirio) para maior c()nlrolc c m()nilorilmL'ltlo tkr ;»tssirrr

municip:rl:

(:()NSl l)ERAN I)0 quc cnr razào dc rclLrida inrplantuçâo o i\lunicipio tlc Slitr l.ttis

irnguriorr rrrcius sulieicntcs pura tlcisur tlc csp'rJir ccnidtlt's dc rcgularitltrrJc quc lcrtlt:rtn

por hasc rtnicantcnlc r)\ (tAd()§ do catllstrrr mohiliário. d('nottlinl(lit "ctrlidlo ntgàlir'tr

dc dívidr etirr relrtivrr ros dóhiios de ISS e Tl.VF":

('()NslDURÂNDO quc na lcg,islaçào lcderal c r»unie ipr:rl nr'ur hú qualqucr prcr isiirr

uccrca da cenidtro cspLtcilica tntcriormcnlc ulilizâd:I. tll:.ls l11o st)ntcntc ii ccnidào rlc

r.-guhridrrdc liscll. cchcnrjo a cada cntc trihulantr'dclinir as rcuras r's1^-cilicits sohrc tts

documcn(()s sob sua cnrnl^-ttincia- x'ndo a ccnitlào unilicarlu.iá utiliz;rrh no inthito
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