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CAT COM REGISTRO OE ATESTADO

823831t2019
Conselho Regional de Engenharia ê Agronomia do Estado do Marânhão Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumpdmento ao disposto na Resolução no '1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confeâ, que
consta dos assentâmentos deste Conselho Regional de Engenhâria e Agronomia do Estado do Maranhão - CÍea-MA,
o Acervo Técnico do proÍissional RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO reÍerente à(s) Anotâçáo(ões) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

ProÍssional: RAltlUt{DO CARVÀLíO GUIIIARAES FILHO

Regislro:1105532569tt4 RNP:rí05532569
Tilulo prof ssioôal: ENGENHEIRO CIVIL

Baixâóâ em 19/1212019

Cdtíatant6: Prsíúlturá Xunioipal d€ lru Rodíguat CPF/CNPJ: 06.12a.rlo8/Omi-5,
Endeíeço do contÍatanle: PRAçÀ HENRIOUE LA ROOUE No:38

CdnpBYtento: Baino: CENTRO

Crdadei Nma Rodflguês uF: MA CÉPr 65450mo

cmtrato: 48/TPl15/20r7 celebrado em:

Valor do conlÍato: RS 5m.109,30 Tipo de contíalante: PESSOA JURIDICA

Aç3o irstilucional: Oulros

Endereço da obrrsoryiçor POVOADO ZONA RURAL Noi SN

CoínpleÍnento: BeirÍÔ: ZONA RURAL

Cidade: Nina Roddgu€s UF: MA CEP: 65450m0

Dzía dê intcio: 15m8r2017 cmctusào €fetúa: 15/022018

Finalidad€: SEM DEFINIçÂO
PropÍiêtáÍio: Prêieiture Municipal dê Ninâ Rodrigu€s CPF/CNPJ: 06.124.408/0001-51

Alivirâde TécÍricá: 7 - ExEcuçÃo AÍtvtDADES oE À-R.T. -> #A0532 - PAVTMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCÂO 30319.67 merro
quadÍado;

- 
Observaçõos

Nünero da ARÍ: Í{420170írl03a2 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registíâdâ êm: 30/11/2017

Forma de Íegistro: lNlClAI PartiopaÉo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contÉtadâ: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA

coNcLusÂo oE RECUPERAçÂo DE ESIRADAS VIcINAIS EM PRoJEToS DÉ ASSENTAMENTOS DO INCRÁJMA NOS PAs . PA PÂLMARES

II . SANTA RITA . MANGUÊIRA E SÃO JOSEZINHO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE NINA RODRIGUES.MA

CERTIFICAMOS, Ínahenle, que se encontÍa vinculedo à presente Certidáo de Acervo Tecnico - CAÍ, o atestado conlendo 1 folhâ(s), expedido
pelo contratante da obra/seíviço, ã quem câbê â r€sponsabilidade pela verâcidâde e eratidão das infoÍmaÇÕ€s nêle constantes.

câ.tHão dâ AcâÍvo Tócnlco í'823431/2019
271121?J19,11:31

511z2

Ficâ(m) Elcluido(s), no enlanto, o(s) serviço(s) cuies eMbuiçôes não

competem ao(s) pmtissionâl(is) êm questão.

A autenticidade desla Certidão pode sêí veriícãcla em: httpsT/ctea-
ma.sitac.com.brlpubli€o/, com a chave-, 511U

- 

lnfo.maçã€5 Complcmêntarês 

-

A Certidaio de AceNo Técnico (CAT) à quâl o alestado êstá vinculacb
constiliá prova da capacrdade técnico-pmfissionel da pessoa iuridicâ
somente se o responsávsl técnico indicádo esliveÍ ou venhâ a seí
intêgràdo âo s6u quadro técnico por Ínêio dê doclaraÉo efitregue no

momento da habililaÉo ou dá ênlrega das pÍopostas.

CeÍtiicaíús qu6 s6 encontra únculado à prêsêntê CAT o ateslâdo
apresentado em cumpnínento à Lea no 8.666,§3, epêdido pela pessoa
juÍidica contrâtante. a quem cabe a ÍesponsâLi|dade pela veracidde
e exatldão das iníomeçóes nele constanles. É dê responsabildade
dsste Consêlho â verincaÉo da aüvidâd6 pÍotssional em
conformidade com a Lei no 5.194/66 e ResoluçÕGs do Conselho
F6d€Íâl d6 Eng6nhana e Agronomia - CONFEA

Estâ ceítidáo perderá a validade, caso ocoía qualq'reí 3l1eÍaçáo
posleíior dos elemêntos cádastrêis nela cootúos.

Consêlho Rêgional de Engênhâria € Agronomia do Estado do Maranhão I CREA-MA
R@ 28.b &rho,n'214, Cúrto, SãôLUEMA

Íd: + 55190) 210G83o0 Fd: + 55 (9€) 210G83oo E-mail. íâLcfts@c@ma.dg.ú
lnpBso em: 0601r20m âs 15:25
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INSTRUÇAO NORMATIVT\ N'. 00{12015{S 25 DE NOVEMBRQ t E 20t5.

lnstltul sronogmmr p!r:r implrnt&§jlo d,
c-cnitiio iic iicguiari:iaiic Fi:- i i! i: iiir',i i!:r

qlmo .l,rcumcnto único pera rompmvtçlo
dc regulrridedc íiscnl pcronte citc

lYl u ]licipio, roístriÍ rüú5 üs .;iscs i:ie..';! i.Js !ii!

!r!. 262 du Consolidaçlo drt-s l.r{s
Tribut:irlas do Municipio rIc São Luís.

., S!:CRETÁR,U iliUNiCifAL DÂ íaZEH!.!Â.::., -*_ ,-tc <r.ia_r :rrrihuiçôcs l,-.giris. ,,.

^J.-' r,'o*lirrlniCsd. co!!! o aíigo 3', porügrafo único. inciso l. dn Consolidaçüo rlas t.cis
'l ributáriirs do MunicÍnio - CLI'M. Decreto n" 33.144. dc 2tl rlc dezernbnr dc l(107. c

CílN.(,!!-\gP-Â§!O q'.'q o Múniçioio dc Sào Luís. por intcnnér.lkr úr Secrrturia

iVluniciprl de Fazqnda ldquiriu noro sistcms de administnçüo rributôril. enr lnsc di:

inrplirntuçdo dcsds Ui.üõ.2üi5 c1ue, riciitrr dcmai; bc::cii.iilrr.. piii3,'u.;rr.'i.ro'; l ur:i!i,.::r,;'i!o

.-!ir rii!:.:stro Ilscl! munir:ipal tcom integrulizaçào rlas inl'omruçôr.s oriuxlus drr catlrstru

irrxrbili;irio c do cadaslro nlohiliáÍio) plm maior controlc e monilomnrcnto «lo ;nssirn
municipll:

CONSIDERANDQ quc cm raz:Io de rcl'crido irnplanuçâo o Municipio dc Sro i,uis

angariou nrcios suiicientcs para ieixar <ic s:pe<iir:triidiêr ds relLulsridade (!lrt' tcrthrm

poÍ bilse ú!!!cr!rtcnt'e os dados do cadastro mobilíúio. deÍlorninada "cctlidilo n(TÍlirt
dc dÍvid xtiya rclailvr aos rtóbíios rlc tSS c TLVF:

CONSIDERANI)O quc no lcgislaçôo lbdcrol c municipul não hri qualqucr plcvisio

accrca da cc«idâo cspecilica anlerioÍÍncnle utiliTúdfl. malt tÀo sonleitte Ú ç*.i;üà., ú.j

rsgtriuridads íiscai. ciii,,-ado a qili;r,r,:i.-, tii!,tr:lr::rtc 4'.r!in!r i,!5 ;r:grus csJrceilictts súhl.lj os

rtôcurDentos sob sua conrpctê,*-ia. sc»do u cenúlo unilicada já rrtilizada rro iinrbito

e

c

Sr.ô.r,ríx rhtniôrul,r.r t.rlínrà d|! Sad l!í, . SElttF^Z
Àr. crnrr.ndtbJ, 

'l. 
Lt33/r -lí1. f.i.r' dc rÍkÉ - SJo Lulr / ?c! Ír8) 3? l?Íi I 17

<iL_

I

I

I
I

I
I
I

i
I



Process
FoÍta
Rubrica:

tFtr3lta,t^ oC

ü0Jt

€-i--ê ! { ÉEarJrr.tq§, aiai.sr§,

U

ll.tlcral c rsraduol, ral quol em dcmais nrunicÍçÍos em quejá sc disnôe de tecnologia pura

CON§IDERANDO qur' o íilosoÍia dc iutegraliiaçào adotada auxilio na ugàtr dc
i- --i--.* ;^ ;,í....i..:-:^ J- a,i- : .,,i- -.,- ; -;^-:;;;-ee !aiaÀr..u ee r,:.ú L\irr. itri. i Pii.iiii.j.. iiv lia§irú üc

con$ruçflo dc um Cadastro 'l'ccnico Multilinalitúrio Municipal. a u ulilizado conro

l'cmrmcuta ptm ú orgaÍlizaçilo das infomrações refercntcs às rcsidêncins. condomÍnios,

--.1.::^.. .-.-.:-^-- -.i.^!i-^- l^- ;-ii..-,-^;,..,
P.§ervrr !l!,Pu,.,r,/rwi ! J.r rrtrrJ Púv ,.'!\'..,.{trv!.,

qüü nlc[danr às ncccssidadcs de vários «iryios na gcstão do município. passando.r.- u

dispor. assim. dc dados fidcdignos da malha l'undiária do rnuuicipio c de scus municipx.
-^,:^-.i^ -r .-^:. -r:^Â^i- - -a-,i.,1,1-.1^ -^ ^:-^^i----i,, .. ^- -*-...,-t^.!.,.,l^.u![uv-$ ..v p,-r,sJg. r ] errre ! r:g !,t!Ergv es,

üçõ!'s pmPosta:

,_i:r.;r.: !.-a ú i iJ l:f. ^.,- ,. -^,-, ri!^-^ái.. ,.t,. :-.-....!i--,.Ã.. .-1,.;-,!- -.," it:- i.....J,.--.;.. ,,..e ttsr o.rerr rr[vlrrsi,rtsv ggv§ ,õsl.rir.,! ,,s

otinriraçikr dos nrccanisnros dc oÍrccldaçlo ÍnunicipâI, com visas â cohraRça bas.xtla cnt

unra politica dcjustiça Íiscal. crrm corrcçtro dc.dodos rclbrcntcs ro sujcilo Jrâssivo ú âo§

ils cvr.ll,vvlr:

ú.'providências pgrâ efiÍivar;fo ds rccolhimento dos tributos drsomot!'s (làs

tmnstrrêncins dc imóvcis e averbaçôcs dc proprioáíos oluÂis dos inróvcis:

CONSIDERANDO qre. dcsde a adoção de refcrido mtditla. vários lirnnr os

rcqucrhnenlos administrativos aprcsentados. com o lint dc quc a ccrtidâo cspcílicu rlc
.- ,:-r- l'--r.. J... r:,..._,^. r-:r. ,..

irrnbiliúrios quo Jrossororn a impodir a comprovoçôo de suo roguhridodc liscrll

aô,i!..S! Í! !:!t Â N r!Í-a ,: âr:,r.r':::.:lÍn It:::,itr: ;-.í1r:.<<.t r:r;;':l;i!:rli.'llct rlc cuc :lilc !:r:u'.::

§omlüicry&) freÇia accrco rfs ahei.açlo de íiloioliâ do cxpediç.o dqs ccnidr]ês dc

rcgulari<lode liscal, cstrtndp habítuados o Íazcr provo dc rcguiariôadc íisLal por mciu dos

-I.--.-...-.-,^^ --,--:^*^^.^ ^*!..',1^- ^ ^.,^.,-^. !L^. ^-,r.{^.1^ rh,Ês,-. -.á .^nr..rr.,i,r

rlç suls stir.idadcs:

CON.S!LrgP-Á-NLlCi cs lcs:nos dc lroccsso adn:ínlstrrtit,n n" 3! 5lq40l5' qm qrrc o

Sccrctlrio Muricipal de Govenro rrranifcstou-se làvoravclmentc ao pcdido de conr:cs$ilo

rt

SrrÍ*liÍ» llurrrltlirl r,n F lrl(: d!'llo l-.!i -sEtiF z
.lv,Gnx\Ínrhhr. 0' l.{S3/L5o3. hhiírqdt! l'nrní - §o L lr /Í{l: (rB) rl2l?8117
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Folha.
Rubrioa

aã,rrel'irÍ?
.FãrLr, .L-lí,i.j-.F

?taFattuEA oa

ü

du prazo psÍa quc os conlribuhres sc adcqucm ao novo modelo dc cenidão irnicu tl§

-..,,!,...,i.i,.;,r 
i:.,ã:.

CONSIDERANDO a política de boa-fé que sc tcm como diÍetriz nestc Municipio. qut
:!.=.:i-- -- -i::t^... - -^-..:'-..:-.-- --- :--!---.--n^ á- 

--:;;-.,.,..,JDrti!4 vJ sEivêur verr si !,r.Prvr..r yao ! xpra.i.!r,r.rrca vr x'LursE {!l!

luxilicrn no incrcmcnto da aÍÍccâdaçàir municipal. garantinrJo-se o dcsenvolr4nrt'nto rla

cconornia ludoviccírsc. com o consequcnte melhomnrento nit.s árcas dc compcl(lncies lins

cc:as rnic:

CONSTDERANDO I necesçidâdc de conciliaçâo dos dircitos esculpidos nos disgrsitivos

c 123 do Ctrdigo Tributririo Nacionol, an. 260 c ss. da Consolidaçào das Lcis t'rihutúrias

do Municipkr e dcmais lcgictoçIo quc rcge a espécie

EXPED!: a sÉguinrc lrulnçõo Nonnutiea. DoÉ sôguintes tr.rÍnos:

;;:;,; ;;;;; ;;il. ;,;';;; ;;;;;i ** ;"#:;;-;
rugularidatle íiscol com eíe Ente. o dia 2{ dc março dt 2016,

Panigrafo Único - Ficmr rcssalwdos os casos de ccnidôês ds Ícgularidade prcvistos

no iut. :ó2 da Consolidaçio dm Lcis Tributár'ias do Município.

Arl, tr, QuôÍdo dÀs Íiqucrimsnlos pnÍo c-rpcdiçtro de Ccrlidáo dc Rcgulerir.lar.lc Flscll

Unificrda Munlciprl. a consulta scni l'eilu pelo CNPJ/Cl)t do co[tribuihte. cnt rclação

itii:.l dilhir;:,.r ii!h*t:liic:r rc:':rt!tuídor r' !arç:rdcs :1.) aadasttc:;:ub!!iírlc s imchi!i:rir:.

crrnjuntamcntc.

U

§t<í..r.lni }!lnr.tl!.l ü t.r!nd: üê Sáo Lu,r - SEMf Z

^vc 
err.hduhd n' l..sSl1.3{rr. tqr.Ío 'r. 

Íirmd. §âo Lúisl Tcl,(efil rzl28l{7

t*

À?. I' q,,.Frnré âna,,onra nâ^ a*ar r,;zta n naz^ arÍ,ui<r^.^ Âí. !o. deDr''lf L. !nslrr,jilir-

podcrão ser cxpcdidas ccíidltes dc reguloridade fiscul c5pecilicas. com sonsuhl§

rlirccionadas exqlusrvsmcnte 8o csda$ro dc debltos rlscals mobiiiarios.
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Ârt. {'. No caso dls ccrtidúes expcdidas nos tcnnos do Aí. 3'. da prcs€nle lnstruçâo,

sqôrÍr ÍúSrirviis. i-regúiiv.rs üi'i púSiiilúS Cúail eiÉriúi üe fleúõiiYús, ú Pi.üú üa váiiú.idc i-.ôu

cxccdcrá o termo firraldo eronograrna previslo no aí. lldesta InstÍusilo.

,ii a. ) . .ls lul llallrg§ sÀPc\,rl\Àl§ llu luallraa uü ,trl, i , 94 |Jl!-sr.rs l.iJrl r.ldr, l ^r§lrru 
ê|al

tlisnronibilizrdas clclrrlricanrr:nle. rxt, meió do rroítrl de serviços dr SEMFÂZ.

Afl. 7'. Rcvogs-sc as disposiçõcs em contnírio.

^rt. 
8', l)ê-sc ciencia â Sccretarin Adjunta dc Gestüo Tributária c !r Supcrintendüncia da

Árca de Inlbrmática. para irnediata implenrentaçio c contmle das rcgros dr prcscntc

R^IMUNDO JOSÉ nOOnlCUnS OO NASCIMENTO

Sccrctírio Municipl.da Fozcndo

3

s!(r!.rí, Nutri.lo:l .ln Füc.xla d. Slo Lít - sElt F^:
ilv-Gurh.n,krb:. i' l.{55,/1501. Uirrí! dq Fáltmi . Sin lJ,it / T.l: Ír8l3ZlZ8l'í,

)rccê§9cj
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

No Certidão: 083837121 Data da 2511112021 10:35:í9

lnscriçãoEstadual: 123498716 CPF/CNPJ:13022102000'150

Razão Social: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI

Endereço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMP S 106, 14 CEP:6507'1380 -

r-leÍone: (98)32391 150 Município: SAO LUIS UF: MA

CertiÍicamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria ê na

forma 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 identiÍicado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 2510312022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
httpJ/portal.sefaz. ma.gov.br/, clicando no item'Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa'.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Íl0lt

Data lmpressãot 25111 12021 10:35:19
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Rubíce,:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉSITO

No Certidão: 240637121 Data da 2311112021 20:40:14

lnscrição Estadual: 123498716 CPF/CNPJ:13022102000150

Razão Social: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI

EndeTeço: AVE DOS HOLANDESES ED CENTURY MULTIEMP S 106,

..-,lefone: (98)32391150 Município: SAO LUIS

14 CEP:6507í380 -

UF: MA

CertiÍicamos que, após a rcalizaçáo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a242, 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: 2310312022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.seíaz.ma.gov.br/, clicando no item'Certidões" e em seguida em'Validação de Certidão Negativa

rr, Debito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressão: 251 1 1 12021 1 0:32:09

Folha
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CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - (lRF

Inscrlção: 13.022.102/ooo1-so
RAZãO SOCiAI:CERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI

EndêÍeço: AV DOS BOLANDESES ED CENTURY 14 MULÍIEMP 5106 / SAO MARCOS /
sAo LUIS / MA / 65071-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Aft.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validâdê:13/12 /202L a Ll/01/2022

Cêrtificação úmero: 2021121301103013403410

Informação obtida em 17/12/2021 11:30:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov,br

https://consúlte-.ícaixâ. gov.br/cohsultâcrípâges/imprêssao.jsf 1t1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NLÀIERO OE |NSCR|ÇÃO

't3.022.10210ú1^fi
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

16112J20',t0

NOME EMPRE§ÂRIA!

GERÂL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI

nTLOOO ESTÂaELEqMÊNTO (NOME OE FANTASIA)

GÊTEX EPP

E DA ÀTIVIDAOE

4í.20-4{0 - ConstruÇão de ediÍícios

E DESC OAS AÍMDAOÊS

42.1í-'l{1 - ConstruÇão de todovias eÍetrovias
42.92J41 - Monfagem dê estruturas metálicas
,(}.1 25{D - Períuraçóes e sondagêns
i(r.30.449 - OutÍas obÍas dê acâbamento da conlt,ução
42.21-942 - Construção de êstaç&s e Íedes de dislribuiçáo dê enêrgia elêhicâ
42.12440 . Con3t ução de obra3 de âÍe especiais
42.í3340 - ObÍas de urbanização - Íua9, praças e câhadas
42.2'l-943 - Manutenção de redes de di3tÍibuição de êneÍgia elét.ica
42.22-741 - ConEtruçáo de redes de abâstecimento de água, coletá dê esgoto e construçóês corÍêlatas, excêto obras dê
irÍUação
!l:}.i1-8-0í - Demolição de editícios ê outÍas êgtÍuturas
/l3.22J.02 - lnstalaÇão ê mãnutenção de 3istemas centrais de ar condicionado, de ventilação e reÍrigeração
,(l-90-1{3 - ôbÍâÉ de elvenãria
47./14{€9 - Comércio vareiista de materlais de corstrução em geÍal
€.1 3-1,00 - Obras de terÍapl,enagem
7.32-2{1 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construçáo sem opeÍador, exceto andaimes
43.99.145 - PêrtuÍação e constÍução de poços dê água

E oica
230-5 - Emprêsa lndividual de Responsabilidade Limitada (dê Natureza EmpresáÍi

LOGRADOURO

AV DOS HOLANOESES, ED.CENTURY MULÍIEMP,S.í06

CEP

65.071.3E0

ENOEREçO ELEÍRÓIXCO

RAtGUtMAt950@GMAILCOM

NUITIERO

14

BA]RRODISÍRI]O
SAO MARCOS

TELEFONE

(98) 9164J660

ENTE FEOERÂ']']VO R

ATIVA 16112t2010

st ESPECIAL DATA oa struaÇÀo EsPEqaL

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

Emitido no dia 2211112021 às 16:28:í4 (data e hora de Brasilia). Página: 1r'l
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FÁCIL uisdo---

Nome EBp.*a.ial: GEBAL CONSTRUCOES TECNICÂS EIFEU

Natureu Jundlc.:EúÊÍssaldvidGldeFêsponsabtidadeLimilada(deNalürezaEnrpÍesána)

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de lndústna e comercio - SEINC
Junta Comercial do Estado do lúaranhào

GovLÊNô m í-P161reer*uoÉ

CEBTIDÃO SIMPLIFTCADA

Sistema Nacional de Registro de Emprêsas Mercantis - SINREM

Ce.lilicamos que âs inÍoímâço€s âbaixo cônslâm dos documenlos aÍquivados
n€slâ Junta ComercLal ê são v gentes na dara da suâ €xpêdição-

NIRE (Sêde)
21600205352

CNPJ
r3.022.1020001-50

AÍquivânr€nto do Âto
Con3titulivo
16112/2010

lníclo de Aüvldadê
16i1212010

Ehderêço Complelo
'',enida DOS HOLANDESES. ED.CENTURY MUITIEMP.S.106, Ns 14. SAO I\IARCOS - São LuíeMA CEP 65071-380

Capttrl
R$ 3.950-000,00 {lÍês milhóês € nov€centos ê cinquânla mil íêeÉ)
Crpitâl hê0.alizâdo
R$ 3.950,000,00 (lrês milhóes e novecênios e cinquenta milrêais)

Poíe
EPP (Empíesã dê Pequêno

Ponê)

Prazo do OuÍaçâo
lrc,eleíminado

Oblêto
CONSÍRUCAO DE EDIFICIOS CODIGO. 4Í204/OO CONSTBUCAO E PAVIMENTÂCAO DE ESTRÂOAS. INCLUSIVE ESTADÀS VICINAIS, CONSTRUCAO OE
FERRROVIAS COOIGO . 4211-1,01 MONTÁGEM DE ESTRUÍURAS METALICAS CODIGO . 4292-&01 PERFUBACOES Ê SONDAGENS CODIGO ' 4312€OO
oUTRAS OBRAS DE ÂCÂBAMENTO DÂ CONSÍRUCAO (REFOBr,rASl CODTGO - 43s0-4/99 CôNSÍRUCAô DE ESTACOES DE F FEDES DE DISTnIBUICAO DE

ENERGIA ELETRICA CODIGO . 4221-9/02 CONSTBUCÂO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS CODIGO ' 4212.200 OABAS DE URBANZACAO DE FiUAS PRACAS
E CALCÂDÂS CODIGO . 4213-8/OO MÂNUTENCÂO DE REDES OE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA CODIGO " 4221.9/03 CONSTBUCAO DE REDES DE

ABASTECIMENTO OE ÂGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELAÍAS, ÉXCÊÍO OSRAS DÊ IRRIGÂCAO COOIGA . 4222.7'01 OEMOLICAO DE

EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS CODIGO . 4311.8/01 INSÍALACAO E MÂNUTENCÂO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ÂR CONDICIONADO. DE VENTILACAO
E REFRIGEHACAO CODIGO . 4322.3/02 OERAS DE ALVÊNARIA CODIGO . 439S.I /03 COMERCIO VAREJISTÂ DE MATEBIAL DÊ CONSÍÂUCÁO CODIGO.
474+0/99 OBRAS DE ]ERRAPT.ANAGEM CODIGO.43134'OO LOCACAO DE MÂQUINAS E ÊOUIPAMENTOS PESADOS PARA CONSIRUCAO CODIGO. 7732.
201 E PEFAFURACAO E CONSTUCAO E POCOS ARTESIANOS CODIGO . 4399-1I05.

Situação

§âtus
SEM STATUS

Pror@ob: nfi C2 l 0I 5e9503

Íirule.
l{ornê
RAIMUNDO CABVÂLHO GUIMARAES FILHO

GPF
o44.799,553-72

Dâdo6 do admlni6trad,or
Nome
RAIMUNDO CAFVALHO GUIMARAES FILHO

CPF
044.799.553.72

lniclo do irandato
1ô',122010

Térmioo do lrandato

líiclo do lrandato
10/0€v202,

Íérmino do Mandato
lndeterminado

^dminlstrâdors

13 0812021
Númêro
21600205352 OO2 i OZ2. ALIERACAO DE DADOS E DE NOME

FMPRESARIAL

Esla c€Ítidão lor emírda autoínâlicamênte 6m 25n1lm21, às l6:10:40 (hoíáro de Bíasília).
se imp.essa veÍiíicaí sua aulenücúadê no hltps://ww§.êmF!aaíacll.m!.gov.b., com o código ABJSOZÂF

rililuill;;rilr
Lilian Thêrêsa Bodngues MeftkrÍ'aÊ

ldel

Rub ca: {-I
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Ceíiíicamos que GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIFELI
encontÍa-se rêgistrada ne3la Junta Comêrcial, como segue:

Governo do Estado do MaÍanháo
SecÍelaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junla Comercial do Estado do MaÍanháo

G.rFRNom íe
FÁCIL MAEANH^o 

-

CERTIDAO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Registro de Êmpresas Mercantis - SINBEM

Cetlilicamos quê as inÍoÍmaço€s abaixo conslam dos documenlos arquNados
nesla Junlâ Comerciâl e sào v§enlês na dala da sua expediçao.

Protocolo: [rAC21 01589534

NtRE 21600m5352

c}{PJ 13.022.Í02/0@]-50

Sltuaçáo

Stâlus
SEM STATUS

rêço Complelo DOS HOLANOESES, ED.CEI{TUBY MULIEI,P.S.I06, Nc 14, xxxxx, SAO MARCO§ - São Luís/MA - CEP 65071-380

Númêro

20140479171

20130622213

20130r02695

201203967s0

21600205352
21600205352
20210642513
2019037$a
20180385232
201800€9269
20170375595

1310812021

13n812021
1't 10512021

14/05,2019
28/05,2018
0l/03/2018
17t0512017

Ârqulvalnenlos Postedores

oátâ

04,08 2014

04í 0/2013

20to2t2013

0710812012

TRÁNSFORMACAO
ALTERACAO DE DÀDOS E DE NOME EMPRESARIAL
BALANCO
BALÂNCO
BALANCO
BALÂNCO
ALIEÊACAO DE DADOS (ÊXCETÔ NOME
EMPRESÁBIÂL)
AL]ÊRACAO DE DÂDOS lEXCÉTO NOME
EMPRESABIAL)
REENOUAORÂMENTO DE MICROEMPRESÂ COMO
EMPRESA OE PEOUENO PORTE
ALTERACAO DÊ DADOS (ÉXCEÍO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACÂO DÊ OADOS (EXCEÍO NOME
EMPRESÂBIAL)
gALANCO

ENO{,ADFAMENTO DE MICROEMPFESA
CÔNIRATO

DsscrlÇâo

002
002
223

223

002

002

307

002

002

223
315
090

201-10440234
201007071rt9
21200727771

06/07/2011
16t12n010
16t1?,2010

Esta c6Ílidào loi emitida autoílgtbamenlê eíí 2í112021, às 16:11:02 (horáÍio de Brasilia).
Se impressa. veriíicaÍ sua aulênlickladê no ht$srrwwwrmFr.d&il.ina.Oov.t r. com o ód€o VS1UJIZ.

rililrt;t,;ililrr
Llbn ftê€sã Bodngues Mondoírçâ

Sêcreláno(a) GeÍal

1de1

Fol?ra: .15)
rrrrbrice: -Y-
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Ç
CONSOLIDAÇÃO NI TUPNTSA CERAL CONSTRUÇÔES TÉCNICAS LTDA

- EPP

Pelo presente instrumento particular de consolidação de cotrtrato social, os abaixo
assinados:

Pelo presente Instrumento paÍicular de altefaçào contÍatual, RAINIUNDO
CARVALHO GUINIARÃES FILHO. brasileiro, casado em regime de comunhão
parcial de bens. engeúeiro, nascido no dia 18r05i1950. residente e domiciliado na

Avenida 08, n" Ap 201, Condomínio Miramar, Bloco 04, Cohab Turu. São Luis - MA,
CEP 65065-750, portador da carteira de identidade n' 3879-10 SSP,DF e CPF n'
044,799553-72 e MARIA BELARMINA SANIPAIO GUINTARÃES, brasileira,

casada em regime de comunhão parcial de bens. empresána, nascida no dia 06/04/1945,

residente e domiciliada na Avenida 08. n" Ap 201 . Bloco 04. Conjunto Habitacional Turu,

São Luís * MA, CEP 65065-750, portador da carteira de identidade n" 1439592000-5

GESPC e CPF n" 224.352.203-9 l, únicos sôcios da Sociedade Empresária GERAL
CONSTRUÇOES TÉCNICAS LTDA - EPP. tendo corno norne fantasia GETEX, conr

sede na Cidade de Cidade de São Luis, Estado do Maranhào, na Avenida Ana Jansen. r'r'

12. Qd. 19, Sala 701, Marcos Frota, Bairro São Francisco, CEP 65076-730, registrada na

Junta Comercial do Estado do Maranhão. sob o nire 21200727777 em l6i l2i20l0 e inicio
de atividade em l6rl212010, inscrita no CNPJ sob o n' 13.022.102/0001-50. resolvem

neste ato tranformar seu legistro em EMPRESA INDMDIIAL DE
RSPOSABILIDADE LTDA, visto que se retira da sociedade neste ato a sócia MARIA
BELARN{INA SAN{PAIO GUII\Í-AR{ES sendo que a empresa passará a regida

conforma as cláusulas seguintes:

CLAIIS[ILA PRIMEIR.{,: A empresa gira a partir deste sob o norne GERAL
CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI e tem como nome fantasia GETEX.

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem sua sede na AVENIDA DOS

HOLANDESES, n' 14. ED.CENTURY MULTIEMP.S.I06. São Marcos. Cep:

65071380, Sào Luis,MA, São Luis - MA, podendo abrir e manter filiais e escritórios em

qualquer parte do território nacional ou no erterior, obedecendo às disposições legais

vigentes.

CLÁUSIILA TERCEIRA: retira-se da sociaedade a sócia NIARIA BELARMINA
S.A,MPAIO GUIIVLA,RÁES possuidora de 5.000 (cinco mil) quotas de R$ 1.00 (Hum
Real) cada, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil rears)

em moeda corrente equivalendo a l% (um pol cento) do capital social, que sede e

transfere totahnente para ao sócio remanescente RAIMfiNDO CARVALHO
GUIMARÃES FILHO, que declara haver recebido todos os seus direitos e haveres
perânte o capital social.



P'o""t'9'i0&L9911]ss\
Fol$a:'-)2'<'-

r N .TRUME N ro pARrrcu LAR rn o r rn\*Tí'rffi,
coNsoLIDAÇÃo on sl{pnrsA GERAL consrnuçÕrs tÉcurc.q,s Ltoa

- EPP

Parágrado primeiro: O sócio R{IMITNDO CARVALHO GtttUrnÃES FILHO
aumenta o capital total da empresa para 3.950.000.00 (Três milhões e novecentos e

cinquenta mil reais),divididos em -1.950.000 (Três rnilhÕes e novecentos e cinquenta mil)
quotas de valor nominal de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e

integralizado em moeda corrente do país, conforme tabela abaixo:

PARÁGRAFO SEGL]NDO: O titUIAT RAINIUNDO CARVALHO GUIMARÃES
FILHO passa a ser O responsável e administradora da empresa com todos os poderes
pertinentes a esta.

CLÁUSTILÁ QUARTA: o adrninistrador RAII\IfINDO CARVALHO GUIMAR{ES
FILHO declara, sob as penas de que não está impedido de exercer a administraçào da

sociedade. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se encontrar

sob os efeitos dela. a pena que vede. ainda que temporariamente. o acesso a cargos

públicos ou por crime falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussâo, peculato.

ou contrâ a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de

defesa da concorrência, contra as relaçôes de consumo. fé pública, ou a propriedade, (art.

CLAUSLILA QUINTA: a sociedade exerce as seguintes atividades: Construçâo de

edificios - código - 4120-4/00r Construçâo e pavínentação de estradas. inclusive estadas

vicinais, construção de ferrovias - código - 421 I -ll01 ; Montagem de estruturas rnetálicas

- código - 4292-8101', Perfurações e sondagens - código - 4312-6100. Outras obras de

acabamento da construção (reformas) - código - 43304199, Construçào de estações de e

redes de distribuição de energia elétrica - código - 4221-9102, Construção de obras de

artes especiais - código - 4212-2100, Obras de urbanizagão de ruas praças e calcadas -

código - 4213-8/00: Manutenção de redes de distribuição de energia eletrica - código -

4221-9/03 Construção de Íedes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigaçào - código - 4222-7101; Demoliçào de edificios e outras

estruturas - código - 4311-8/01; Instalação e mânutenção de sistemas centrais de ar

condicionado. de ventilação e refrigeração - código - 4322'3102:- Obras de alvenaria -

códrgo - 4399-l/03; Comercio varejista de material de construçào - código ' 4744-0199.

Obras de tenaplanagem - código - 43I3-4/00t Locação de máquinas e equipamentos

pesados para construção - código - 1732-2101 e Perfuração e construçâo e poços

artesiaros - código - 4349-1 t05.

Página 2 de 5

NOilIE No Quotas Valor da
Quota R$

'l-otal em R$

Raimundo Carvalho Guimaràes Filho 3.950.000 I "00 3.950.000.00 100_qô

Total 3.9s0.000 3.9s0.000.00 1$$y"
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CLÁUSUL.A. SEXTA: A sociedade iniciou suas atividades em 1611212010 e seu
prazo de duração é indetenninado, (afi. 997 ,Il, CCl2002)

CLÁUSI]LA SÉttfitt: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento da titular sócio, a quem fica assegrurado,

em igualdade de condições e preço direito de preferência pírÍa a sua aquisição se

postas à veuda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente, (art. 1.05ó, art. 1.057, CCl2002l

CLÁLJSULA OITAVA: A adruinistração da sociedade cabe a RAIMIiNDO
CAR!âLHO GIIIMARÃES FILHO com os poderes e atribuições de administraÍ cabe

autorizar o uso do nome empÍesanal. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

interessesocialou assumir obrigaçôes seja em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros,bem como onerar ou alienar bens imór,eis da sociedade, sem autorização do

outro sócio, (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CCl2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término da cada exercicio social, em 3l de dezernbro, o
administrador prestará contas justificadas de sua adrninistração, procedendo à elaboração

do inventiírio, do balanço patrirnonial e do balanço de resultado

econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas

apurados (art. 1.065, CCl2002)

CLÁIJSULA DECllltA: A sociedade poderá a qualquer tempo. abrir ou fechar filial ou

outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSIrLA DECIMA PRIMEIRA: A titulâr poderá. fixar uma retirada mensal, a

titulo de 'pro labore". observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁtlStrLA DECIIUA SEGI-INDA: Falecendo ou interditada a titular, a

empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

Não sendo possível ou inexistindo interesse do(s) rernarescente(s), o valor de seus

haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução. r'erificada em balanço

especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outÍos casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e aÍt. 1.031, CC|2O02)

Página 3 de 5
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CLÁUSULA DECIrú{ TERCEIRA: O Administrador declara, sob as penas da lei,
de que não está impedido de exercer a administÍâção da sociedade, por lei especial.

ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a

pena que vede, ainda que ternporanarnente, o âcesso â cargos públicos. ou por

crime falimentar, de prevaricação. peita ou subomo. concussão. peculato. ou contra

a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra nonnas de defesa

da concorrência, contra as relações de consumo, ft pública, ou a propriedade, (art
l.0r r, § 1", cct2002)

CLÁUSULA DECINIA QUARTA: Fica eleito o foro de São Luis Estado do Maraúão,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes

deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em

01 (uma) via.

Sào Luis (MA) | 0 de agosto de 2021

RAI ]\IT]NDO CARVALHO GTIINIARÁES FILHO

MARIA BELAR§IINA SANIPAIO GUINIARÃES



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de DesburocratizaÉo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegraÉo
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ASSINATURA ELETRÔNrcA

CertiÍicamos que o ato da empresa GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

04479955372 RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO

22435220391 MARIA BELARI\,4INA SAI!4PAIO GUIMARAES
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