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Resultado da consulta SINÍEGRA/lClIS

IDEl{TIFIcAÇÃo

CGCf 36.552.751l0001-68 Inscrição Éstâdual: \2.6319A9-í)

Râzáo Sociàh INNOVAR EMPREENDIMENTOS E]REU

Regime Apurâção: SIMPLES NACIONAL

ÉxoEREçO

Logràdou.o: RUA GRANDÊ

Iúmêro: 368 Cornplêmento:

BàiTTo: POVOADO ROCA GRANDE

i{unicípio: SANTA LUZIÂ UF: lÍÂ

CÊP: 65390000 DDD: Telefohe: 98427717

tl{FonxaçóEs coMPLEMET!TÂREs

C AE Principal: 7711000 - LOCAçÃo DE AUTOI'{ÓVEIS SEi4 CONDUTOR

CNAEs sec!ndários

Código

43l93CC 
,Sr-1V.'rçOS 

DE PREPÂRAçÀO 
,DO 

TERRENO NÀO cSPECIF]CAOOS ÁNTERIORMENTE

432l5oa INsraLÀçÃo E trÀNLrrENçÃo ELÉÍRIaa

4']2?3JI INS-ÂLÂçóFS 
'iIOPAI,JIICÀ5, 

SANIIÁPIÀS F OF 6ÀS

a3t23ca INs-aLÀCôEs DE sts-Er.,ô o. pp!vF\CÀo coNrpa t.{(:\Dlo

iroNÍÁGEr'l_E rNsÍÂLÁÇÃo DE srsÍEMÀs Ê EeurpÂMÉNÍos DÊ ILUTTTNAçÁô E

SINÀLIZACÁO EM VIÀS PUB'ICÁs, PORÍOS E ÁEROPORTOS

rNs_r,aCÁo DÊ FoerÁs, 
'Á\É-Ás 

-ETos, Dt',1ioqiÀs E rpvÀptos EvBUTlcos oa

Descóaáo CNAE

sERVIços DT pINTLTFA DE cDlFicÍos EM GERÁ|

OERÁs DE FI]NDÁçOES

Àr\,.IDÂDEs DE LJt'tpÉzÂ NÀo EsP€cIFlcÀDÀs ÁtraEptoRilf NÍE

coMÉRcro a vaREro DE aurotgóvEts. catitoNETAS E urlllTÁFlos Novos

al3o4o5 lapllcaçÃo ôÉ RÊ\,EsniiÊNÍos E DE REstNAs EM INTERIoRES E ExrERloREs

4l3o!aô O Ir!AS OBpaS OÊ À(AAÂVC\Í( OÂ CONSToUCÁO

,{3916CC

8r290rc

45111C1

4s11102 cof4ÉRclo

45111C6 C0MERCTO

4541201 coMÉRcÍo

4645133 aOHEnCIO

Á vÀaEto DE ÀLtroMóvEIs, cÂr'[oNEÍÀs E L]rLrrÁRros usaDos

POP AIAC4OO DL O\lBuS É MILROOTUB-S NO/OS E -SADOS

A VAR€]O OE MOTCC]CLETÂS E MOTONETÀs NOVÂS

AíACÀDI5TÂ OE PRODUTOS ODONTOLOGICOS

46613C4

4662100

46648CC

49230a2

49248C0

COMÉRCIO ÁÍÀCAOIsÍA DE I"JAQI]iNÁS, APARELIIOs 
= 

EQUIPAMENTOS PARÀ L]SO

ÁGROPECLJÂCIO DÂE-FS C PFÇ'S

cor4Éa(ro ÁlacaotsTA Dc vÀQJINÀ5. EQ.,o^\4FrVo" paRÂ'EapaplÊIiaGLv
ÀIINEPACAO E CONSTPUCAO PAFTES E PECÀS

(oMaÊcro arÂcÀDrsÍÂ DF r,Àe. rNAs. ÀpapLL-os t Eo-IDAME\Tos DôeÁ uso
OOOÍII.O-i,!ÉDICO-FOspt ÍALÂp. pARTFS E Dr(Á5

sEDúço oE ÍRr.tNsoo.rL Jr orsscerrqo" - Loea.y'c lJt Âlroqo,/ s coy

ÍÊANSPORTE ESCOLÁR

4rio4cc :coNsrRlcÃo DE EDrFjcros

,,.ô(ôô,oca!ÀÔ ú oJreusvtlls Dr Iaa^sDoFrF \Àot"Pfcl'lc.DosIYrEtlocvEN_t
'''---- SEM CONOUTon

,,,,,.. aLUü-EL ot MÁQUI\À5 E to.lFÀMÊ\t-os oaRÀ co\snLçÀo sEv o'ÉRADoD, Frí L 'o

*rr+cc I corm oe nrsrouos NÂo-pERrcosos

:grz:oo I corern oe ensiouospERIGosos

42, 1,11 C0\STFLÇÁo oL aoDovlrS F FFoFovlÀs

42111C2 i PINÍURA PARA SINALI2AçÁO EM PISÍÁs RODOVIAÀ1AS E AEROpORTOS

42138JC ]O6RÀS DE UFBÂNIZÁÇÁO - RUAs, PRAçÀS E CÂLÇÀDÀS

43r1gi1 :oEFroLIçÂo DE €DrFrclos E oL]ÍRÀs ESTRTJTURÁs

a3!r802 I pRE&RÂçÃo DE aaNÍErRo E Llr!pEza oE TERREN!-...

4,]I,]4.') O8RÀS DE TFPRÂDIFNÂGFV

Situôção €âdâstral vigente: HABILITAoO

Data dêsta Situação Cadastral 13r07r20?0

OBRIGÂçOES

Nl:e. 01/09/2009-(4511106-451110r),01/04/2010'(4662100'4661300-
pàl1rr de 4541203), 01/07/2010 - (4664800), 01/10/2010 - (4645103), 2A/O4l2O2O '

aplicacoes.ma.gov.br/sintegra4sp/consultaSinlegra/consultaSintegraResultadoConsulia.Jsí 1t2
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(CtuAE'sl: {Devido emissão voluntáía),

EDF a pêrtr ae:

CTE a parti. de:
Folha

Observação: Os dados aaima estão baseados em informaçôes fornecidas pelo próprio
contribulnte cadtsstrado. Não vàlem como certrdão de suà eÍetrva exrstênaia de Íato e de
direrto, não são oponÍveis á Fazenda e nem excluem a responsabilidade t butária
derivada de operações com ele ãlustadâs.

Processo; fll

Dàta da Consultâ: 10/09/202r

Número da Consulrâ:

o

aplicacoes.mâ.gov.br/sintegÍa/isp/consuliaSinlêgra/consultaSintegraResultadoConsulta.J§í 212
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Secretaria da Mícro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalizaçáo e Simplificaçáo
Depãrtamento de Registro Empresarial e lntegraçáo
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

Folha
Rubrlca:

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

llmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do l\,4aranhão - JUCEMA

INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI , estabelecido(a) na RUA GRANDE,
368 , POVOADO ROCA GRANDE, Santa Luzia - lVA, CEP: 65390-000, requer a
Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as
penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, nos termos da Lei Complementar no 123, de 1411212006.

Código do ato: 316
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Santa Luzia - I\AA,2810212020
' Este docunento foj gendo ho ponal Enptesa Fáct

Página 1fágina 
1 de 2

A va:ida\te deste aôcunêÀlo, áe lrp.€óeô, fi.a suiÊi:. à \:.trFr.-rar.1. Jê s»à .m:ê.ti':idirte núB :e'pêcti''"Ê p":aid
ií:ôrsnrdc re:s :eê9.cr:r.3 códi3os



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gestáo e Governo Digital
Página 2 de 2

SecÍetaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Folha

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa INNOVAR EMPREENDIÍ\,'IENTOS EIRELI consta âssinado digitalmente por:

úu

CPF Nome

02158249382 DARLY DANNYELE LAGO DE MELO

cERarFrco o REGrstRo w 04/03/2020 14:45 SOB N' 2020016410{.
pRorocoLo: 20016410rl DB Or/03/2O2O. CóDrGO DE \,ERrFle:ÀçÃO t
12001005?07. NIRE; 216001{1257.
INNOVÀI BI,ÍPRBBNDIúEIÍIOS BIRELI

JUCEI,IA
LÍIi.r ThêÍêsa RodrisuêÊ üêadoaçâ

sBCRETÁRrÀ- GERÀI,
s:ao toís, or/01/202o

íw. eDpreEafâciI.t!À. gov. br

co'i!iê.ro, se ihp:.ss., rlcâ sujei.. à ce!'r.vági. de sua aure:ti'i4âde :oÉ re§pecria_$ p"'ais
i.Jo: tà:dc aêrs :c6§êct:v.ê.ádr-.os de e.::íi..çà..

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)



Folha
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Rubrlca:

Govêrno do Eslado do N,4aranháo

Secrelaíia de Estado de lndústria e comercio' SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certiíicamos que INNOVAR E,\,4PREENDllíÉNTOS ÊlRELl
encontra-se Íegistrada nesla Junta Comercial, como segue

Protocolor túÁC2'l 0 1 543995

NIRE 2160014r257

Ct{PJ 36.552.751 r0O01 ó8

Situaçâo

Slâtus
SEI.I SÍAÍUS

Enclêrêço Complêto GRANDE, Nq 3ffi, xxxxx, POVOADO ROCA GRAttDE - Santâ LuziarMA - CÊP 65390-000

Arquivamentos PosleÍioÍes

Data

niAZ tZOZI
10t45i2021
10,05/2021

Descriçâo

223
002
002

2021A973226
20210595582
20210595582

BALANCO
coNsoltoÀÇÀo DE coNTRAToTESTATUÍo
ÁLTEBAÇAO DE DADOS iEXCETO NOME
EIJPRESARIAL]
OUTROS DOCUIVENTOS DE INTERESSE DÁ EMPRESÀI
E[l|PRESARIO
BALANCO
ENOUADBA[,4ENTO DE EMPRESA DE PEOUENO PORTE
ÀTO CONSTITUÍIVO

.lr! 21101)2024

316
09r

2020i242563
20200164104
21604141257

31103.'2020
04t03t2024
04tc3i2a2ô

CERTIPAO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Regislío de Empresas Mercantis - SIN§ÊM

CeiiiÍicâmos que as inloma9ôês a.ba:xo conslam dcs dccumenlss arqurvados
neslaJunla ComeÍ€iale sáo !1gerles na iâla da su?i exp€dição.

Esla cerldã. lor ênr lidâautomâllcâmentê 01/11i2021. às 09 06:01 (horario de BÍasilraJ

Se mpressa, veíltrcaÍ sua aLrlenricidade no hltptrÀvww.emPrê5alacil.ma.gov.br, com o código 5K|2GSJ7

mrffi;illilmr

1de1

F^CILlriMAo-

I ka. Iheresa Foü qles Me.dotrca
SecrelároíaI o.ía



1" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAçÃO DA EMPRESA I}IDIVIDUAL DE RESPoNSABILIDADE LIi,fÉ§On 1 de 6

INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI t
Folha
Rubrlca:

LOURIZAN LIMA DE ARÂUJO, BRASILEIRO. SOLTE|RO, empresário. data de nasci nlo 1311211979.

portador da Carteira de ldentidade (RG): n' 000121659ô996, expedida por SESP/MA e CPF: n' 955.183,633-

20, residente e domiciliado na cidade de Buriticupu - lVA, na AVENIDA SANTA ROSA, no S/N, VILA

FORTALEZA, CEP: 65393-000, neste ato representado por DARLY DANNYELE L,AGO DE MELO,

brasileira, Contadora, Casada sob comunhão parcial de bens, ldentidade 016955012001-

6 SESP - MA, inscrito no CPF sob o no 021.582.493-82, CRC-MA 140871C'-, residente e

domiciliada à Rua Gonçalves Dias, no 330, Canecão, CEP: 65.306-360, Santa lnês - MA

pelo pÍesente ato, na condição de titular da INNOVAR ÊMPREENDIMENToS ElREL|, com sede domiciliada

na Rua Grande, n0 368. POVOADO ROCA GRANDE, Santa Luzia - l\ilA, CEP: 65.390-000, com regisko

devidamente arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob. N.o 21600141257 e inscrita sob.

CNPJ: 36.552.751/0001-68, resolve, neste ato, alterar e consolidar o contrato, nas condições que seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA

O titular MOISES VELOSO CANTANHEDE declara, sob as penas da lei, de que não está impedido

de exercer a administraçáo da EIRELI. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que tempoÍariamenle, o acesso a cargos públicos; ou

por crime falimentar, de prevaricaçã0, peita ou suborno, concussâo, peculalo, ou contra a economia popular,

contra o sistema Íinanceiro nacional, contra normas de deÍesa da concorrência, contra as relaçÕes de

consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA TERCEIRA

O titular MOISES VELOSO CANTANHEDE declara, sob as penas da lei, que não participa de

nenhuma oulra empresa dessa modalidade.

Resolve o titular Transferir a titularidade bem como o capital desta Empresa lndividual de

Responsabilidade Limitada para MOISES VELOSO CANTANHEDE, brasileiro, solteiro, nascido em

31/01/'199ô, empresário, RG: 01980ô522002-9 SEPS/MA, CPF: 045.520.003-30, residente e domiciliado na

Rua 15 de Novembro n' 79, São Benedito em Santa lnês/MA CEP: 65,300-330, que passará a ser o titular da

empresa individual de responsabilidade limitada, com sub+ogação de todos os direitos e obrigaçôes

Pertinentes 
.LAUSULA 

'EGUN,A



.ATo coNsTrTUTrvo E coNsouDAçÂo DÁ EMnRESA rNDr\irDUAL DE RESpoNsABTl'ro§Én'n"' 
o" u

LIMITADA INNOVAR EMPREENDIIIENTOS EIRELI

Processo 90J,t

CLAUSULA PRIMEIRA Rubriá
F +

A Empresa Individual de Responsabilidade Limilada gira sob o nome empresarial INNOVAR

EMPREENDIMENTOS ElRELl, com sede na Rua Grande, n0 368, POVOADO ROCA GRANDE, Santa

Luzia - MA, CEP: 65.390-00.

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem como obleto social :

> 7711-0100 - Locação de automóveis sem condutor

> 7719-5199 - Locação de oukos meios de transporte não especiÍicados anteriormente, sem condutor

(caminhÕes sem condutor; motocicletas; reboques e semirreboques; trailers sem condutor; ônibus

sem condutor)

'r 4924-8100 - Transporte escolaÍ

, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (instalação de balcÕes e equipamentos para

lojas comerciais; serviços de blindagem de esquadrias (vidros): instalação de brises; servrços de

chapisco; controle de corrosão em estruturas (construção); limpeza de edificios após o termino da

íase de construção; serviço de

i emboço e reboco; construção de piscinas residenciais; instalação de sombreadores para

estacionamentos (coberturas em lona); instalação de toldos e persianas)

> 4311-8101- Demolição de edifícios e outras eskuturas

> 4311-8102 - Preparação de canteiro e limpeza de teríeno

'r 4321-5100 - lnstalação e manutenção elétrica

> 4322-3101- lnstalações hidráulicas, sanitáÍias e de gás

> 4322-31A3 - lnstalações de sistema de prevenção contra incêndio

'> $3A-4102 - lnstalaçâo de poÍtas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer matéria

, 4211-1101- Construção de rodovias e ferrovias

> 381 1-4100 - Coleta de residuos não perigosos

. 3812-2100 - Coleta de residuos perigosos

> 4211-1102 - PintuÍa para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

> 4330-4lM - Serviços de pintura de ediÍicios em geral



Processo Página 3 de 6
F
Rubrlca:

> 8129-0/00 - Atividades de limpeza nâo especiícadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros)

> 43304/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exleriores

> 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormentê (obras de

bombeamento e drenagem (construção); obras de (construção) escoamento; rebaixamento de lenÇol

(lençóis) de água; preparação de locais para exploração mineral: escavação de minas; serviços de

preparação de minas; execução de valas, regos e fossas)

> 4329-1104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias

públicas, portos e aeroporlos

> 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóvêis com motorista

> 7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construçâo sem operador, exceto andaimes

> 4313-4/00 - Obras de terraplenagem

> 4213-8104 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

> 4391-6/00 - Obras de funda@es

'r 4120-4140 -Conskução de ediÍicios

> 4511-1102 - Comércio a varelo de automóveis, camionetas e utilitários usados

> 4541-2103 - Comércio a varejo de motocicletas e motonelas novas

z 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamenlos para uso agropecuário;

partes e peças

> 4662-'1/00 - Comércio atacadista de máquinas, êquipamentos para tenaplenagem, mineração e

construÇão; partes e peças

'> 4511-1101- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utililáÍios novos

> 4511-1/06 - Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados

> 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos paÍa uso odonto médico

hospitalar; partes e peças

> 4ô45-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CLAUSULA TERCEIRA

O capital social e de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente integralizado, em moeda

correnle nacional pelo titular.

Parágrafo Único: A responsabilidade do titular á restrila ao valor do Capital Social.
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.i.t i0u
Folha

CLAUSULA QUARTA Rubrlca:

0 Titular MOISES VELOSO CAI,ITANHEDE declara não possuir nenhuma outra empresa

na modalidade EIRELI

CLAUSULA QUINTA

O inÍcio das Atividades se deu a paÍtir de 04/03/2020, considerando seu prazo de duração por

tempo indeterminado.

CLAUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o adminiskador prestará contas justificadas de

sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de

resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SETIMA

A Administração da empresa caberá a M0ISES VELOSO CANTANHEDE, podendo nomear terceiros,

sendo, porém, necessário sua qualiÍicação e mediante aposição de sua assinatura no fecho do contrâto),

com poderes e atribuiçoes de representar a emprêsa isoladamente, ativa e passivamente, judicial e

extrajudicialmente, perante todas as repartiçÕes e entidades públicas, municipais, estaduais e federais,

inclusive autarquias, bancos. inslituições financeiras e terceiros em geral, eÍetuando todos os negócios de

interesse da empresa, autorizando o uso do nome empresarial.

CLAUSULA OITAVA

O titular declara que a empresa se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos teÍmos

da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das

hipóteses de exclusão relacionadas no § 4o do art. 3o da mencionada lei. (art. 30, ll, LC n' 123, de 200ô)



Página 5 de 6
Processo.

CLAUSULA NONA

O Administrador declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer a Administração

da empresa, por Lei especial, ou em virtude de condenaçâo 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, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema

Íinanceiro nacional, conha nomas de defesa de conconência, contra as relaçÕes de consumo, fé pública,

ou a propriedade (art. 1.0'll, Lei 10.406 de 1010112.002).

Santa LuzralMA, 03 de Maio de 2021

Moises Veloso Cantanhede

Empresário

LourÍzan Lima de Araújo

I



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de DesburocratizaÇáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de RêgistÍo Empresarial e lntegração

Página 6 de 6

Rubrlca:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INNOVAR El\iIPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

F

Nome

02158249382 DARLY DANNYELE LAGO DE MELO

04552000330 MOISES VELOSO CANTANHEDE

JUCEHA

CERTIFICo o REGISTRO Ed L0/0a/202L 14:,10 SoB N' 20210595582.
PlOTOCoLo: 210595582 DE 01/O5/2OZL,
cóDrco DE vEFrFrcÀçÂo: 12103242595. CNEJ DÀ SEDE: 36552751000168
NIRE! 216001a1257. colí EFEITOS DO RE(II§TRo wt L0/O5/202L.
INNOVÀR EIíPREEI{DIüEIÍrOS EIRELI

úÍr,rÀ! trrEREsÀ RoDRroúEs LllNDolaçÀ
sEciEtÁRr^-sERÀL

,w.@Pr€t.f .ci1.ú. gov.b!

IDÊNTIFICAÇÂO DO(S) ASSINANTE(S)
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Cor..r os dãdosdo rtôem.rros /setooiout.lpb.Ls o.ou Cansr.

Àu!.rticâçào oigital Código: 1?99í 190?212G0299612+i
Oata: 19/07í2021 09:01:í7
Valor Íotal do Ato: R$ 4,66
Sôlro DlgftâlTlpo Normal C: ÁLT,O956-46MGl

Cartório Azeyêdo Bastos
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Píocesso;
Folha
Rubrica:

ii

;iôitr.fl§frE Governo do Estado do l\,Iaranháo
Secretaíia de Êstado de lndÚStria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranháo

FÁCIL T^R^NHÀo 

-:

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Regislro de Empresas Mercantis - SlNffÊM

Ceii(icamos que as iniormõçóês úa:xo constah dcs dccumenlôs ârqlr vâdos
neslâ ürnla Co,ne..iâl e sáo vrg€ries nâ iâ1a da su.i expedição.

Obiêto
7711-0100 Locação de automóveis sêm condulor 7719-5/gg Lo6aÇáo de outíos mêios de tÉnspode não especríicados ânterioímente. sem ôondutor {camiírhóes sem
condulor; motocrcletâsi rôboques e semlíeboqú€si IrailÊ.s s€m condulor: ônibus sem condulorl 4924-8i00 Transporle escolaÍ 4330-4/'99 Oulras obras de acabamento
da conslrução (inslalaçáo de balcoes e equrpamentos para lojas comeíciârs seívlços de blndagenr de esquadrias Ívidros)i Írslalaçào de bÍlses; serviços de chapisco;
conÍole de corosão em estÍülurâs iconstíuçaoi: llmpeza de êdilicios apos o termrro da iase de conslÍuçãoi seíviçc de emboço e rebocoi conslruÉo de pisc nas
residenciais: inslalaÇáo de sombreadores para €slâcionâmeotss (cobeduías e m lona)i jnslalação de loldos e persianas) 43 I l'8r0 I Demolição de ed , Ícios e out,ãs
estÍuluÍas 4311-8/02 PíepaÍaçáo de canterro e limpeza de tereno 4321-5100 lnslâlâção s mânutençáo elé\tica 4322-3iO1 lnslalaÇões hrdraulicâs. saniláías ê de qás
4322-3/ 03 lnstaiâçóes de sistêina de prevençáo contÍa ncéndio 4330-4/02 lnslalaÇâo de portas. ianelas, ielos, divisór as e arm àr os embui;dos de qualquer mâlér a
421 1 -1 r01 Conslrução de rodovias e Íeíovias 38 1 1 -4100 Colêta de resíduos nao'pêrigosos 38I 2-2100 Colêtâ dê resíduos poÍigosos 42 I I - 1 /02 PintuÍa pa.a sinalização
em pislaa rodoviárias e a€rcpoíos 4330'4/04 Serviços de pinluÍa de ediÍícios êm geral8129-0100 Anvidades de lirnpeza não especiÍicadas anleiormente (llmpeza de
ruâs e logrâdouros) 4330-4/05 Aplicâçáo de reveslimenlos e dê íesrflas em rnleÍrores e exleroÍes 4319-3:00 SeÍviços de prepareÉo do tereno náo especríicâdos
anlerioímente (obras de bornbeamenlo e dÍenagem {conslíuçào)i obras de lconslaiçáol escoa renlo. rebaixamenlo de lençol ilenÇórs) de águai píepaíaÇão de locais
para exploíaÉo mineral; escavaqão de minasi serviços de pÍeparaÇão de mrnas; exeorçãode valas Íeoos e Íossas;432$1104 Monlagem e instalação dê sislemas e

equipameolos de iluminaçáo ê s nali2aÇáo em vias públicas. poítos e aeroponos 4923-0i @.ServiÇo dê líansporle de passage ros ? locaÉo .je automóveis com
moloíisla7732-2i01 Alugu€l de máquinas e equrpamenros pâ.â cons1tução se$ oFêrador;*c€lo ândãimes 4313-4/00 ObÉs dê leíaplenagem 4213'8100 Obras de
uôanizâção - ruas. pÍaças ê calçadas 4391-6100 Obras de íundaçóes 4120'4100 Construçáoilo edilÍcros 4511-1102 Coméício a vareio de aulomóveis. camlonetâs e
ulllitários usados 4541-2103 CoÍnéÍcio a vaíeio de molociclelas e molonetas nqias 4661-3]@ComéÍcio atacadisla de máqu nas. apare,hos e equipamênlos pâtâ uso

agropecuáÍio; pades e peÇas 4662-ll00 Coméroo aracãdrsta de mâqu nâa, sq]rpqlllenlat p||! tsÍaplênâgem, minêÍâçáo ê conslrÇâo; pa(es e peças 451l'1r01
Coméício a vaÍejo ds aulomóveis, camionêtas e ulililános novos 4511'1,(}6 Co!Éqq p.qit4laia& de ôi bus e micro-ónibus novos e usados 4664-8100 Comércio
alacadrsla de Ínáquinas. âparelhos e equipãmerlos peÍâ uso odonlo mádhô hospilarârtpaili3 e poçãs 4645-1/03 Comé.cio alacadisla de produlos odonlolôgicos

Esta ceíidào Ío ernirida aulomallcamente em 01 i1 1 ,202 1 , às 09:04:53 (hoíáno de BÍasília).
Se rmpressa, venÍcar suâ au1ênlicidade no hltpsr,\^rsw.êmprêsalacll.ma.gov'br, com o código li(V3GgDJ

Nom. Emprss.Íiali IN OVÂn Ei,P§:ENDTMENTO§ ElÊCll

Nrlurêrã J.ridica: Emoíesâ l í,lvíjrrslJe Besronsabilidâdé Linitaü taê l.lal!Íeza ÊnçíesaÍa)

Pro{ô.ôlo: VÀa2lnl543§1i6

NIRE (Sede)
2r 600141257

CNPJ
36.552.751/000r-68

Arquivarnenlo do Àlo
Constitutivo
04,r0312020

lnício dê Atlvldâde
04t43!2a2a

EndeÍêço Completo
Rua GRANDÊ, N, 368, POVOADO ROCA GRANOE - Sanla LuziaA,IA . CEP 65390.000

ÊPP {E:rpresa ce t'eqLrefc
Prazo de OuraÇàoCâphal

RS 600.000.00 (seiscenlos mil rêâis)
C.pilâl Inlegraliuado
R$ 600.000,00 {seiscenlos m líears)

Íltular
Nomê
MOISÊS VELOSO CÂNTANHEDE

Âdmlnlsllador
Ll03-30 S

Término do MandatoCPF
045.520_ 29tO4t2421

Dados do Admlnlstr.dor

MOISES VELOSO CANTANHEDE
CPF
c.15.520.003-30

Término do Mandalolnício do Mandato
03105r2021

SItuação

Status
SEI',1SÍATUS

Ultimo Arquivamento
Dâtá
21)A712021

Número
2A21Í)9 13226

ll|n lrll lll| iluflfl fl]tiltlltfl Iilt tililil[fllu

Lilian Therêsa FlodÍloues LlendorÇa
Serelaío GeÉl

1de1
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F
Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral Rubrlca:

Cidadão,

Conftra os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houveÍ qualquer diveÍgência, providencie junlo à RFB a sua

atualização cadastral.

À informação sobre o porte que consta nesie comprovante é a declarada pelo contribuinte.

CompÍôvanle d. lnsoÉo . dê S ruação andasnot

coMPRovaNlt 0t lNscRtÇÂo I Dt stIU^ÇÀo cÀoAs]R^L

processo: ir O ;rt 00691'SQt

&
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CAOASTRO NACIONÀL DA PESSOA JURIDICA

coMpRovÂNTE DE rNscRtçÃo E DE struaçÁo
CÂDÀSÍRÂL

INNOVAR EÀ'PREENOMENTOS EIRELI

77-11&0 - Loc.Çãô d. âúlomówis 6êú.ôndutor

3a,11&0 - Cokã d. Ésíduos não-p.riCo.o!
3l-12-2-@-Col€t d. Ê.idu.6p.rjgGor
11.20-li0 -con.hçió d..dúciot
42.11-1-0í - Con.truÉo dê rodoüã. êt mü.s
42.11-1-02 - Pi.rúa p.à.anrli{çãô ên pirls Édoúirnr ê.êúpônôr
12.13-€-00-Obã. d. !ó.niaçao - ru.., pôçls.c.lç.d.s
43.11fll - D.môliÊo dê êdiÍcio3 . ôútãr ê.tÍúúô!
a3.11{-02 - PEEB(à. d. c.ntliE.limpu d. rlmno
43,13{{0 - Obôr d. i.Erlsg.B
a3-íS-3-00 - S. icos d. pEp.Eçao do l..Mo nã. .speúc.dor .nl..iod.nlê
43.2is-00 - lnErrLç5ó. mhutêíção .Ltda
.(l.22-3{1 - Irsbl.çóê. hid.áuliot íriÉri.6. dê aá.
13.22-343 - 

'.3r.1.çó€ 
dê 3i.rÉn. dê pêv6çaô coát- irca.dio

13.?$,1.0.- llôít3q.n. in3t ltçã. d. ri.lêtus ê equip.m.d6 dê ilumin.çao. si.rlit.ção.n vi.. públic.r, pono. o

a33M2 -,nst lâ{ào dé porl.s. ii..l:.,l.Ios- diw!ôn:r . .ôánoi .frbúridor dê q!.lq!.ím.tên.l
13.30-t.0.4 - Sê iço6 dê pinluÉ dê .diÍcio. êm qêãl
,r3,3!-a-45 -Apli..ção d. êvê{in.líos. d. ê.in.ú.n ahtênoê.. êri.ri.É3
413M9 - Outas oàa. dê...h:nênrô de coííruf.to
43.91.6{0 -Ohn5 de tundáçóêt
t§,11n-fi -Comêrciod v...ro d. .úonóveis, ca6ion.t . . úililáno. novo3

23N - E mpE.. l.diúduál d. R..aon*hhdâd. L'mir.da (dé NátuEa EúÊÉsan

POVOÀOO ROCÂ GRÀNOE

INNOVAR€lRELl@OTJTLOOK.COM

cÁrÀ oÀ sr:rÁçÁo .{^srRÀL

Âprôvadô pêlâ lnsauçáô Nomáiva RFB n'1.863 de2Tdedezembrodê2018

Emitido nô di6 01/11/2021 às 09:07:26 {dáa e hoÍa de Brasllia)

htlpsr/s.NicosÍeGiraíâzendá.!ovbí/seN'ús/apjrêvárcnptÍevá_ComFrovarteasp

lru I

rrr*_-__-]



01i11/2041 0911 Comprcvãnl. dê iffqçáoê dê Srtuaçáo Cãdástrât

*CONSJLTAROSÀ 9voLTÀn g NrtÍt Nllll

Â RF8 aqÍadece a sua vrsrta Para inÍoÍmeçóes sobÍe polítca de pívacrdade ê uso, q!§ucill!.!

P!§§.!3p@!. ll:llgl coisullas CNPJ fstalístlcas Pâ'c€,ros §SJ§!§!XÀ|

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
coMpRovÂNrE DE l]scRtÇÀo E DÊsIUAÇÀo CA0^STRÀL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

CoMPROVAT{ÍE DE [{SCRtçÀO E DE S|TUÂÇÃO
CADASTRAL

III'VOVAR EMPREENDIMÊNÍOS EIRELI

rl5.í I -1-02 - Cô6éÊio & vãEjo dê .ulômóvàr. Bmion.r.s ê úitiüirior u..dog
/í5-11-1-05 - Co-ér.io porâ1!Êrío dr óí,bus. ÕicEônibus rovôs ê r$do.
/Í5.41-2i! - Coma.cio à v.Ejo d. rotooicl.Ls ! moton.t s.óvâr
I6rrtl{3 - Côúé('ó.t.c!d'.tr d. p'odurôs odonr.tóg'coB
t15.61-3{0 - C.nérci. lllcadrda d. mâquln.s,.pâElho§ e.qeip.úêntos Fâá u.o.grep€cuánor pãrr.6. p.çar
46.S2.1{0 -C.nér.ro atac.di d.ntqui.r., equ{panemos p.r. têmplên.qêm, minêÉÉo. construçroi p.d.s.

'í5,64"a40 " C.méício !t c.drrlà d. máqu'nas, spâr.lho. ê êqlipàfrênto. pââ uso ôdoírô-úédico-lospiralâr; parrê. ê

19,23-0{2 - S.Biço d. tEnsportê dê pâ.sroêiÉs,loôãção d. ruroEóv.is.on mobnst.
a9,2aJi0 - Tnnsport. êscó1..
77.rs5-99- Lôêiqão dê outÍos mêiosd€ lr.nspolt. naô êsp..rÍê.dôi .nl.nomêít., s.m ôôndutor
77,32-2{1- Alugual dc Báquin.. . êqúrpômênlôs p.r, c.n.rruçr§sem opeí.dor, crcêtrandaimca
31,290{0 - Atividâd.s dê limp.2r não..p..iti..dr. !.tênom.nr.

POVOADO ROCA GRANDE

INNOVARETRÉLt@OUTLOOX COM

.^rÀ0Ag:,ÁÇÁÔ.:}SlFÀ

ApÍovado pele lnstruçáo Normátivá RFB no 1.863 de 27 de dezembrc de 2018

Emiüdo no dra 0l/1í12021 às 09:07:26 (dâta e hoía de 8Íasí!al.

Piocesso:
Folha;

'r

Pá9na 212

mÉ,/seM@s eceira íü.ndá.9ôv brr*M@s;oD,.evaicnplreYa,cÔmFroEnt .àtp
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ComFrovrnle d.lnsúÉoê de Siuaçió Cadaírâl

COMPflOVÀNÍE OE INSCRIÇÁO E DE SIIUÂÇÀO CÀOASTRAL

Píocesso .30u

hnps i/seMcos r.c.'u í&endâ gov 5reÀ16srúprÉvá/cnplÍêr.-cômprcvánr. €s,



Processo;

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE
Oiri.ao dc líbJt çlo CNpJ: 061110910001t7

AÍ lllllb Hlklcl,Ir §/N - Cqnfo
iol CÍe.l óô raoàd1o - Co.ttpkro: I C.&o, 00@!0ilrA,8oaiEt,?')

FtcHA CÁDASTRAL Do [loBrLrÁRto

lor

lats ã,nbsào:

lilâr
ÊÉrcicÀri

uslÉrb:

Pa!ri{.lr

20/10,e021

0êiPr17

2f21

D^RIENE

td.'l

C&!Íp::

llomo:

|,lom€ Fânt.:

Éndaírço:

BairÍo:

Cdade:

0rr00: r72

ItititovÂR EITPREÊxDlltÊiÍÍos ánÊLr

RUA GRANDE

POV. ROçACRI DE

§At{Ía LuzrA

CNPJ: 3t55?51«!01E8

PISNIT:

388 CÉP: .6539flm0N'

Conpl6.,lênto:

Esiado: xÂ

Cadâsüo:

Énd€íeço:

8aiÍro:

Cidade:

Area:

lmc Es!âdual:

rb4t030372

BUÂ GNANDE

POv. [OçÀ Onâl{lE

N!: 3tE CEP: 6ãl0dl@

CompleÍnsnto:

E§tadoi MA

Bsgiáo:

Hor&b de Funcioíráítsnbr D8: Aú

S.nlô Lu r
0.00 0

34.fi,58

te EmBrgad6;

lnsc tuluoicipal:

Aberturo: 0ilí1i12020

Junta Coíleíciâl:

Prc@agg: Prccesso:

Escrtóíio:

Fone Esc:

Snuaçào:

T!r'o ISS:

Optante SN

Aüvdadêl

Data: Nr R6q Pêssoal Jurialca:

Emâil Esc:

0l .À!lvo Írpo dâ Empresa: PRESTAçÂO OÊ SÉRYIÇOS

0:l - Sobtc Fduíaminro CaÍital: 0 Tipo dê Câdâsko: EIPRESÀR|O

tl Rêgine Espôcial: aLo Po3ui Exqülilads ISS: Êrlgiv.l

Loaaçao da 3tlrô.lÉvllt rlm sondutor, CoLta dc rrrifuol nlo-pcri9o.ot, CoLtr dG Íêaid{oa paílroaot,

000007 07.00 01 - PneÉo de S.rrlço lltdy€ . .lríúh.da, rÍArSÍ1 g.qbd., rlrtaíblú, 0

VÍrlÉo, aoLaa. rrnflo, Lcka.a{aq !ürlltq rlCchíanr -paraÉo a aLaünaç& nÍd i,. 1116, rgrnoa ! osnoa rdôroa qa,.h{rr
000007 07.00 01 . Plr6É@ dâ 3.Írlsú.r!6vo. ..riaüàrL, .rqlhrq g.ôLgL, úôrüio, 0

Er.c{çao, eê. Ín{,44o,.a.r?..ttada oi, rúaory.}.td4 da o!.aa ô cfiaftrçàr dü|, lirhr$la 0q dalÍlca a rb aidraa o!Íra -draahaÍlsa,
000007 07.00 01 'Prc6ta@ dô §ar*ot r§l$rra r mofiàat4 ellraqn . foolod& t !anl3io, 0

naeaíaçfo. co.*rrlÉo a ..(oíra da ldídoa, adaa, ?o!Lt, lorúa ! !ont&ü!a (arcalo o torltaarriêiio rl. Írarsrda.taa pÍodrdiba FL

000031686 ii4OISESVELO§OCÀNIÂ'ü|EOÊ 21)A7tm21 Ei,FRESÀFIIOADMI

185

46

a20

2{21

t 1]0â€{p0

§1l0ll?@1

31n2|mm

erl2t&21

1

FioÍilh Sociedads Ctvl SoÍtwag

§ONTRI8UIilTE

Ê§TÂA§LEC|UEilTO

lln,ls do 8ôdo c9f,frpJ ob.e.d. b.sJd. Aidít .çb

Côdtorrsr . §.í.lde §r?{$.



r
LLlrt/r(\í,r..
StcRI-ttt{t\ o.{ ['..rlr.\o r

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE
usuÁRto:95518363320

o^ÍA: a|/1r/2027

tISC.ESIADUAL: 12.637.98$0
RAZAO SOOÀT: INNOVAR EMPRÊENDIÀ4ENTOS EIRÊLI

úLflMAALTERÁçÁoi 10/05/2021

srUAÇÀoFlscÀLi REGULAR
Processo,4

sIIUAçÀo cÂDA§lR^Lr ATIVO I

CPFlCNPJ

RÂzÃO §OCIÂL

NlaE

lçto DE ÂÍMo^o€s
aGÊ cta REGto ÂL

iPooEsoctEoaoE
RECII'E DE PAG.

OAÍA OBRIG, NFE

coRRÊto ELETRôMco

36.552.751/000i-68

INNOVAR EMPRÊENOII\,{ENTOS EIRELI
21600141257

c/,l03t2024

05 . AGÊNCIA DE SANTA INES

EIRELI

SIIVPLES NACIONAL

01/09/20c9

INNOVAReIRELt@OUTLOOK.COM

INSC. CENTRÂLIZÀDOFÂ

'IPO 
PESSOA

cAPrÂL SOCI^L

UFRE

CAT, OO ESTABELECIfl ÉNÍO

JURIDICA
600.000 00

50 - UFRE / SANTA INZS

MATRTZ OU UNICO

ENOEREÇO DE ESTÀAEL€CIMENÍO

CEP

ENDERêÇO

COMPLEMETITO:

POi{TO DE REFERÉNC.:

cloaoE:
ÍELETOXE:

cÉF cÂll^ PoST^t:

NUilERor il68

ESTAOO

POVOÁDO ROCA GRANDE

ENDERÉÇO ftSCA!

CEP .
E'iIDEREçO RUAGFTANDE r{úMERo. 368

COiIPLEiIENÍO

PONTO OE REFERENC.

CIOADE

TELEFONE

CEP CÂIXA FOSTÀI

§ANTA LUZIA

l )9842-7717
00000-000

ESTÂOO

POVOADO ROCA GRANDE

cNAÊ - alvtoaoES EcoNôM!cas

cóotGo oEscRlÇÀo

l Loc cÇ4o DÉ cuTovovEts sE\,r coNDJToR

) 81290C0 AfIVIDADES DE LII\,{PEzA NÁo ESPÊCIFICADAS ANTÊRIORi,IENTÊ

41204XA coNSÍRUÇÃO OÊ EDtFiCtOS

421',1n1 CoNSTRUÇÁo DE RoooVIAS E FÊRROV|AS

421',.-ta2 P|NTURA PARA stNAL,zAÇÁo EM ptsrAs RoDovúR,AS E aERopoRTos

4213830 oBRAS DE URaÀNIzAçÁo. RUAS. PRAçAS E cALÇADAS

1 43118C1 DEMoLIÇÂo DE EDIFícIoS E oUTRAS ES-TRUÍURAS

8 4311A)2 PREPÀRAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

! .+3134t0 OBRAS DE IERRAPLENÂGEI\I

10 43193i0 SERVIÇoS DE PREPARAÇÃo Do ÍERRENO NÃO ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE

1l 432150ô INSTALAÇÁo E [-4ANUÍENÇÁO ELÉTRICA

12 1322341 INSTALAÇôES HtoRAULtcAS. s^NtrÁRIAS E DE GÁs

t3 4322303 INSTALAÇÔES DE SISÍE]VA DÊ PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

43291t)4 I\IONTAGEM E ]NSIALAÇÃO DE SISTEN'AS E EOUIPAI,IENTOS DE ILUIVINAÇÀO E SINALIZAÇÀO EIV VIAS PUBLICAS

4334402 TNSTALAÇÃO DÉ poRTAs. JANELAS. TETos DtvlsóRIAS E ARt,1ÁRtos E[,!BUTIDos DE QUALQUER MATÊRIAL

16 4330,1C4 sERVtÇos DE P|NTURA DE EDrFiclos E[i GERAL

'17 APLIcAÇÃo DE REVESTII\,IENToS E DÊ RESINAS EM INÍERIORES E EXTERIORES

t8 OUTRÀS OBRAS DE ACASÁMENTO DA CÔNSTRUçÃO

t9 43916C0 oBRAS DE FUNDAÇÓES

2O 4511 1C 1 coMÉRcIo A VAREJo DE AUToMóVEIS, CAMIONEIAS E UÍILIÍÁRIOS NOVOS

2' 45111a2 coMÉRcIo A VAREJo DE AUToMóVEIS. cAMIoNETAS E UTILITÁRIoS USADOS

45111C6 coMÉRcto pôR aÍacaDo DE ôNtBUS E I'JtcRoóNtBils Novos E usADos

23 45l,12X3 CoMÉRcIo A VARÊJo DE MoTocIcLETAS E MoToNETAS NoVÀS

21 46451!3 CoMÉRcIo ATACADISTADE PRoDUToSoDoNToLÔGICoS

2i 4ô613C0 coMÊRCIo ATACADISTA DE MÁoUINÂS, APÀRELHoS E EoUIPAMENIoS PARA USO AGRoPECUÁRIoi PARÍÉS Ê

26 46621C0 COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EOUIPÂ]VENTOS PARÂ TERRAPLÉNAGÊM. I\,IINERÂçÁO E CONSTRUÇÃOI
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cóDlco oEscÂlÇÁo

)? coMÉRClo AÍACADtsrA DE MÀoutNAS. ApARELHoS E ÉoutpAr!.iÊNÍos pARA uso oDoNTG.MÉDtcGHosplrALAR

!9230t2 SERVIÇO DÊ TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÀO DE AUTOMOVEIS COM MOÍORISÍÂ

TRANSPORTE ESCOLAR

7719599 LoCAÇÁo DE oUTRoS MEIoS DE TRANSPoRTE NÃo ESPECIFICADoS ANTÊRI0R /ÊNTE, SEM CoNDUToR

31 7732201 ALUGUEL DE MAoUINÂS E EoUIPAMENToS PARA CoNSTRUÇÁo SEM oPERADoR, ExCETo ANDAIMES

3811400 coLÊTÀ DÊ RESÍDUoS NÁo-pERIGoSoS

33 3812200 CoLETA DE RESÍDUoS PERIGosoS

REPRESENIANIES LÊGÀIS

NOMETRAZÀO SOCIAL TIPO DE RELÂÇÀO

4552000330 I\lOISES VELOSO CANTANHEDÊ 811 . EÀ PRESARIC

4552ô0C330 í\lOISES VELOSO CANTANHÉDE 205 , AD[lINISTRADOR

lII
lEri. /í t \ /, r,,
§tcRtl{,u.r l f,r;-r.ru r

usuÁRro: 95518363320
o^Í^:01/rr/202t
HOR : 11:07

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBU NTE

açÔEs Juotctats

DOC. CONCESSÁO ETEITO

l.lào.xisrên Açiks Judici.is parã êssã irsiçáo esradual

OARIGAiORlEOÁOE / CREDENCIAMENTO

S'TUAçÁO

lCÍ\,]lS

01tug/2009

NFC-e 161O412A2!

INCENÍIVOS / REGIME§ ESPECIA]S

TIPO oara tNicto

Náo êíslem lncentlvoslR.qlm.s Esp*131s pãr. es3a lnsc.içào

Págt.'a 2 de 2

46648r10

4924804
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Rubrica:

Pêlo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

LOURIZAN LlÍVlA DE ARAUJO, BRASILEIRO. SOLTEIRO, empresário, data de nascimento 13112t1979,

portador da Carteiía de ldenlidade (RG): n" 0001216596996, expedidâ por SESP/MA e CpFr n. 955.183.633-

20, residente e domiciliado na cidade de Buriticupu - MA, na AVENTDA SANTA ROSA, no S/N, VILA

FORTALEZA, CEP: 65393-000. Resolve constituir uma Empresa lndividuâl de Responsabilidade Limitada -
ElREL|, mediante as seguintes cláusulas (arl.997, ,, CC):

CLAUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART.997, ll e ART.980-A, §í., CC)

A empresa adotará como nome empresarial: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

cúusuLA I - oA SEDE (aÍt 997, [, CC]

A empresa ierá sua sede no sêguinte êndêreço: RUA GRANDE, n" 368, POVOADO ROCA GRANDE, Santa

Luzia - MA. CEP: 65.390-000.

7711-0100 - Locaçáo de automóveis sem condutor

7719-5/99 - Locação de outros meios de lransporte não especiÍcados anteriormente, sem condutor (caminhÕes

sem condutor; motocicletas, reboques e semiríeboques, trailers sem condutor: ônibus sem condutor)

4924-8/00 - TÍansporte escolar

4330-4/99 - Outras obras de acabâmento da construçáo (instalação de balcões e equipamentos pâÍa lojas

comêrciais, sêrviÇos dê blindagem dê esquadrias (vidros); instalaçâo de brises, serviços de chapiscô; controle

de corrosão em estruturas (construção)i limpeza de edifícios após o termino da fase de construçáo; serviço de

êmboço e reboco, construçáo de piscinas residenciais, instalaçáo dê sombreadores para estacionamentos

(coberturas em lona); instalaçáo dê toldos e persianas)

4311-8/0'1 - Dêmoliçâo de ediíícios e outras estrutuÍas

4311-4102 - Preparaçáo de canteiro e limpeza de terreno

4321-5100 - lnstalação e manutençáo elétrica

4322-3101- lnstalaçóes hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3103 - lnstalaÇóes de sistema de prevenção contra incêndio

43304102 - lnstalação dê portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer maléría

4211-1101- Construção de rodovias e Íerrovias

3811-4i00 - Coleta de Íesiduos não perigosos

3812-2/00 - Coleta de íesíduos perigosos

4211-1102 - Pintura para sinalizaçâo em pistas rodoviárias e aeroporlos

43304/04 - Serviços de pintura de edifícios êm gerâl

À valldade desce Co.u*eir., se inpresêo, fica suiei.. à cqi!Í.'vâçã. d. Éxá tliênti.iê{de ::os :ês!..t:v.6 por:áls
lâiôrra:i. 6ê!s :_ê6cê.riv.a .ódi"os de r'ê!i:r.?ção.
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA !NDIVIDUAL DE,RESPONSABILIDADE

LIMITADA - EIRELI INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

cúusuLA t - oo oBJETo soctAL (art. 997, , cc)
A emprêsa terá por objeto o exercÍcio das seguintes atividades econômica
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ATo coNsrrunvo DE EMpREsA ruorvrouer- óÉnespoNsaetLrDADE
LIMITADA - EIRELI INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

8129-0/00 - Atividades dê limpeza náo especiÍicadâs anteriormenle (limpeza de ruãs e logradouros)

4330{/05 - Aplicação de rêveslimentos e de resinas em inteÍiorês e exteriorês

4319-3100 - Serviços de preFraÉo do terreno náo espêciÍcados anteriormente (obras de bombeamento e

drenãgem (conslrução); obras de (construÇâo) êscoamentol rebaixãmento de lençol (lençóis) dê água;

preparação de locais para exploração minerali escâvação de minas, serviços de preparação de minas; execução

de valas, rêgos e Íossas)

4329-1104 - Montagem e instalação de sistemâs e equipamentos de ilum'nação e sinalizaÇão êm vias públicas,

portos e aeroportos

4923-0102 - Serviço de transpoÍte de passageiros - locação de automóveis com motorista

7732-2101- Aluguel de máquinâs e êquipamentos para construção sem operador, exceto andaimês

43134/00 - Obras de terraplenagem

4213-8100 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4391-6/00 - Obras de fundaçóes

41204100 - ConstruÇâo de edifícios

451'l-1tO2 - Comé.cio a varejo de automóveis, câmionetas e utilitários usados

4541-2103 - Comércio a vaÍEo de motocicletâs e motonetas novas

4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuáÍio: partes e

peças

4662-1/00 - Comêrcio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção;

partes e peças

4511-1101- Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

4511-1106 - Comércio por atacâdo dê ônibus e micro-ônibus novos e usados

4664-8/00 - ComéÍcio atacadisla de máquinas, apârelhos e êquipamentos para uso odonto médico hospitalar;

partes e peÇas

4645-1/03 - Comércio atacâdista de produtos odontológicos

cúusuLA tv - Do tNicto DAs ATtvtDADES E PRAZO DE DURAçÃO (aÉ. 53, lll, F, Dêcr€to n' 1.800/96)

A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamênto deste ato na Junta Comercial do Estado do

Maranhão e seu prazo de durãçáo é indeterminado.

cúusuLA v - oo cAptrAL (ART.992, t e tv e ARÍ. í.052 e 1.055, cc)

O capital será de R§ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmênte subscrito e integralizado, neste ato, da

seguinte forma: R$ 600.000,00 (seiscentos mil rêais) em moeda corrente no Pais

cúusuLA vl - DA ADMTNTSTRAÇÂo (ART. 997, vt, cc)
A administraÉo será exêrcida pelo titular LOURIZAN LIMA OE ARAUJO. que rêpresêntará legalmente a

êmpresa e poderá praticar todo e qualquer âto de gestão pertinentes âo objeto.

sê inpr.6e., ar.a sxlei:ô à .úArêvâç:. dê sua ê!.enti.ia.:de
iaíôtrânió sels ::e6De.::voB códig.rs itê vel l::.ação.
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LIMITADA - EIRELI INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

LOURIZAN LIMA DE ARAUJO

Tilular/Administrado Represenlado

Página 3 de 4

cúusulA v[ - Do BALANçO PATR|MO tAL (art. 1.065, CC]

Ao término de cada exercício. em 31 de Dezembro. o administrâdor prestará contas justificadas de suâ

administraçáo, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balânço de Íesultado

econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

cúusula vnt - DEGLARAÇÃo DE DES|MPED|MENTO OE ADMTNTSTRADOR (art. í.011, § 1. CC ê art.

37, ll daLei n' 8.934 de 1994 )

O Administradoí declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administrêção da empresa,

por lei especiâ|, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se enconlrar sob os efeilos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamentê, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar. de prevaricação, peita

ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popu,ar, contra o sistema financeiro nacional, contrã

normas de defesa da conconência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

cúusuu rx - DA DECLARAçÃo DE NÃO PARTIC|PAçÃO EM OUTRA EtRELt (art. 980-A, § 2" CC)

O titulaÍ da emprêsa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outrâ empresa

individual de responsabilidade limitada.

cúusuLA x - Do PRó LABoRE

Titular poderá flxar uma retirada mensal, a titulo de pro labore. observadas as disposiçÕes Íêgulamêntâres

pertinentes.

cúusulA xt - Do FALECTMENTO (art. 1.028, CC)

Falecendo o titular, seus sucessoÍes poderáo continuar o êxêrcicio da empresa. Não sêndo possível ou

inexistindo interessê na continuidade, o valor de seus haveres seÍá apurado e liquidado com base na situação

patrimonial da êmpresa, à datâ dâ resolução, veÍificada em balanço especialmentê levantado.

cúusulA x[ - DA TNTERDTçÁo (aú 97a, § 3' cc)
Sendo interditado o titulâr, elê poderá continuar o exêrcicio da empresa, desdê que ele seja devidamente

rêpresentado ou assistido, conforme o gÍau de sua incapacidade, e que a adminÍstraçâo da empresa caiba a

terceiro não impêdido.

E, por estar assim constituido. assino o pÍesente instrumento.

Sânte Luzia - lvlA. 28 de fevêreiro de 2020

À ,..nli.iâde dêsr. docun3r.., rê ihpres3o, frca suiêi:Õ à ..rcr..,açÀ. le 3üâ iu:ênticidrôê :ôs :esDêct'.Í.6 !ôr:a'.ê
reEcÉcrn/.s códicos de vê!1:icãçào
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo

Secretaria dê GoveÍno Digital

DepaÍtamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ital

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF Nome

02158249382 DARLY DANNYELE LAGO DE MELO

CBRIIFICO O RBOISIRO SA O4/O3/2O2O 14:{5 SOB lI" 216001{L257.
pRorocoI.o I 2001611090 Da 04/03/2020. cóDrco DE vaRrFÍcÀçÁo,
L2001005693. !úRa: 21600141257.
INNOVÀB BI{PREAND4IENIOS EIRELI

JUCEHA
LíIiâa rbêlesa RodriElrês úêadôaçâ

sEcREtÁitÀ - GERÀr
sÂo LoÍs, o{/03 /2 02 o

tw. êDpre8af ácil,Íoâ.gov.br

À yalidade tte€!ê côcuneito, éc ÍtrF:e§ê., ficá Bujci.. à.qEr.wn,;ã.3e sua:ule::tÍcidaite .Ôs:êsp€ctit.s 9.i.ais,

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE D|VIDA ATIVA

No Certidão: 053497121 Data da 0510812021 15:11:49

lnscriçãoEsladual:'126379890 CPF/CNPJ:36552751000168

Razão Social: INNOVAR ÊMPREENDIMENTOS EIRELI

Endereço: RUA GRANDE, 368 CEP: 65390000

Telefone: (98)98427717 Município: SANTA LUZIA UF: I\4A

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

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

242 dalei 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: 't 20 (cento e vinte) dias: 031'1212021.

A autenlicidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz. ma.gov.brl, clicando no item "CeÍidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de DÍvida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãoi O5l0Bl2O21 15:1 'l :49
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CERTTDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS ISSQN

NAYRA LIMA SILVA, Dir, Dep. TíibulaÉo da pÍeÍeitura Municipal de Santa Luzra, â requeíimento
da pessôa Interessadã INNOVAR EMPREENOIMENTOS EIRELI, CERTIFICA, parê os Í,ns que se Íazerem
necessários. que a pessoa ju.ídicdiísica a segurr reierenciada náo registra débitos no quê diz Íespeitô a
lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - |S§QN nos cofres püblicos municípeis até a presente data,
tendo a presente CERTIDÁO validade até o dia 20191t2022, resselvado o direito da Fazenda Municipal de
exrgir o recolhimento dê débitos. tribltáÍios ou nâo, constituidos anteriormente a esta dala mesmo durante a
vigêncre desse prâzo.

CadáBlÍoi

Cffhibuinlê:

Nofie Fant siâ:

EndsÍeço:

BâiÍÍo:

Çidade:

lnscÍiçâo Esl.:

Alividade:

-Alividado(§) 
CHAE

3§.1058

CPF/CNPJ: 36552751000158

000030372 lnscÍiçâo Municipâl

l[IovÀR ÊriPRÊÉ]totmENTos EiltEu

RUA CRANDE,368 Comdem:

POV.ROçAGRANDE cEPr 85ir90000

§ãnte Luria - tíA
Dals ds Ab€rtura: MJ03r:1020 Oata de EncerÍamentor 0

Locação de aúomóveis sem condutoÍ, Colêt3 de rsíduo3 nâo{€rigoso§, Colêtâ dê
r§SiduÉ perigo.oa, ConstÍusão de adiÍcioô, Con3truçâo ds lodovias e Íenoyias,
FrepeÍação d3 câBtêiro B limpszâ ds t3rtBno

LocaÉo dê aúomóvêi! s6m condúor

Coleta do .ôsldrcs nâo,psrigosoo

Co§a d9 Íoridlos p6íigo3o9

Construção dc ediício§

Construção de iodovias o hÍroYiag

PíepaÍaÉo de Çantôrro ê hmpsza d€ leÍÍeno

- 
§ó6iô{3)

MOISES VELOSO CANÍANHEDE 04552000330

AÍENçÃO: Êsta cêÍtidâo ê yalida somente com autenticação mecânicâ ou acompenhade de comprovânte
dê pagamento.

Emisúoi 2A1U2O21 10'.52,.11 Validads: mlil*z, Uruá.io: LEXXOT{

Númeíolcontrola da Coíidáo: 5c4ll9EÉ2ElEF?918

-.àl

1

NAYRA ÚAA
Dlr. Drp. Tdbut çâo
R$ponsâvel

PREFEITURA MUI{ICIPAL DE SANTA LUZIA
Divisão do Tributação
Av lJegrb Harúel, No SÍ{ - Centro

CNPJ:06191001m0147

\
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS e À oivtol ATtvA DA uNtÀo

Nome: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 36.552.75íl0001-68

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobÍar e inscrevêr quaisquer dívidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a sêr apuradas, é certiflcado que:

'1. náo constam pendências relativas aos debitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas dâ Procurâdoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Códigô Tributário Nacional (ÇTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou côm embargos da Fazenda Pública em pÍocessos de execuçáo fiscal, ou
objeto de decisáo judic'al quê delermina sua desconsideração para fins dê certiÍicação da
regularidade Íiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão é válida para o estabêlecamento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administraçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçáo do
sujeito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçôes sociais previstas
nas alíneas 'â' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 dê julho de 1 991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificâção de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços < http://rÍb. g ov. b r> ou <http://www.pgín.gov.bP.

Ceítidáo emitida gratuitamente com base na Portariâ Coniunta RFB/PGFN no 1.751, de2l1Ol2O14
Ematida às 07:45:28 do dia 0911112021 <hora e data de Brasília>.
Válida atê 0810512022.
Código de conlrole da certidáo: 090C.F84D.D54D,543E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Processo.
Folha:

a0ll

Rubrica;

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Data da 0510812021 15:09:16

lnscriçãoEstadual: 126379890 CPF/GNPJ:36552751000168

Razão Social: INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Endêreço: RUA GRANDE, 368 CEP: 65390000 - POVOADO ROCA GRANDE

Telefone: (98)98427717 Município: SANTA LUZIA UF: It/A

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

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 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: 0311212021.

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no endereÇo:
http://portal.seÍaz.ma.gov.brl, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Debito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data f mpressão: 2110912021 14:42:56

No Certidão: 193409121



erocesso: t0,rto060 | l0ü
Folha: l1l.
Rubrica: 1-t' '

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
Divisão de Triburâção
Av. tlâgib Haickel, No 9N - C€[rro

CNPJ: 06191001000147

CERNDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILÉRIoS
Cêrliíico pâIâ os devidos Íins dê d,rêito que ao vêíiÍicâr os arquivos onde se encôntram as lichas

do Cadastro Técnico da Secretaria dê AdministraÉo, Economia ê Finanças, bem como o livro da Díüda Ativâ
deste Setor dê Arrecâdaçao da PrêÍeitura, NADA CONSTA no que diz respêito a débitos.

Out assim, a reíêrída p6ssôa està sm dias com a Municipalidade, até â presênlê data em que
esÉ sêndo êxpêdido estê documonto.

CâdaslÍo:

Conr iburnto:

Nomê Fentâsia

EndêÍoço:

Bâirro:

Cidad€:

lnscriçâo Est. :

Ativilade:

- 
Âtjvtdâdê(r) C AE

000030372 lnscíiçáo Muni.ipal

II{NOVAÊ EMPREENDITIEI{TOS EIRELI

36.í058

CPF/CNPJ: 3855275100016E

nUA GRA DE,36E Compbm:
pov. 8oçA GnÁt'roÉ cEP: 05i§0000

Sante Luri. - llÀ
Dâta de Abartura: 0{03/20:0 Data d€ §ncaííamsnlo: 0

Locafio d. rutolllóvd3 sam condutoÍ, Col€ta de raiduor nloçeÍlgoior, Colcúe d.
Íesituoa peílgo3'', Coruúuçâo rh .dtttclo., Con3truçào da rodovhr G ísÍÍovLr,
Prêprnçáo dü ctnblro c ltmpira da bnano

Locaçâo ds fflomóvêis sam coadubr

Cobt dô r€6ídu6 
'l&periocôs

Cobtâ de rêstduc pst0oso6

Corsruçâo ds sdiíicios

Comkução de Íodovias e ftrrovias

PrêFraçâo de canteiro e liípera de bííero

-So6io{.)MO§ÊS VELOSO CÂNTÀNHÊOE 04552000330

Usuário: DARLEIIEEmissâo: 20i091?0?1 11:43:0§ Validâdâ

Númêío/Conrol€ da Cêniiãô: 0:lD000E3clDA7F25

'19i1212121

A LruÂ srLvÀ
Oir. DGp. Ídbltaç3o



Processo ülü
Folla;

,;á? irâ f .ie l

i-UEa. J !.!L'1f --1-r 1U
-:'<T Í /r7r nr', l:n!^Í LJa

CERTIDAO NEGÀTIVÀ DE DEBITOS TRÀBÀLHISTÀS

NOMê: INNOVÀR EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36 .552.75L/ OOOL-68
Certidão n" | 22L54044 / 202L
§xpedição; 79/07 /2027, às 10:21:58
Va]idade: f4/0f/2022 - 180 (cento e oitenta) dj-as, conrados da data
de sua expedição.

Certifica-se que rNNovÀR EMpREENDTUENToS ErRErr (}.ÍÀTRrz E Frr.rÀrs) ,

inscrito(a) no CNPJ sob o n' 35.552.751/OOO1-68, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabafhistas -

Cert.idão emitida com base no art. 642-A da CônsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResofuÇão Àdministrativa n" I470/201L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsab i I idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os sêus e stabelec imentos , agências ou filiais-
A aceiEação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst . j us . br) .

Certidão emitída gratuitamente.

INRORüÀçÃO f! PORTÀNTE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhístas consLam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelêcidas en sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, ínclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumenLos ou a recolhimentos determinados êm lei; ou decorrêntes
de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbIico do
Trabalho ou Comissão de Concifiação Prévia.


