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CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA ME.

3'ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, PRISCILA
MORGANA flERIS, brasileira, solteira, empresária, natural de Marabá/PA, nascida em
2ll0lll985, portadora da CNH n". 03267342386 DETRAN^4A e CPF: 007.262.203-29,
residente e domiciliada na Rua Tibiri n'. 05 - Quadra - A - Vinhais São Luis - MA - CEP:
65070-100 e Sr. ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO, brasileiro, solteiro, empresário,
natural de São LuisÀ4A, nascido em 0610611977, portador da CNH n". 00041432586
DETRAN^,ÍA e CPF:783.377.203-87, residente e domiciliado na Rua Tibiri n'. 05 -
Quadra - A - Vinhais São Luis - MA - CEP: 65070-100, únicas sócias componentes da
sociedade empresária limitada CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME,
estabelecida na Av. João Pessoa no. 238 - Bairro João Pauloi MA - CEP: 65040-000,
devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob
o n". 21200723143 com registro de 2711012010, inscrita no CNPJ: 12.769.0721000'l -87 ,

resolve na melhor forma proceder à alteração e consolidação do contrato social, em
obediência aLei 10.40612002§ovo Código Civil), de acordo com as cláusulas e condições
a seguir:

ALTEITAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa passa a partir desta data a funcionar no seguinte
endereço Av 03 n". l6 -Loja 04 - Conj. Habitacional Vinhais - São Luis,MA, CEP: 65071-
020, n NCC/2002).

CONSOLIDACÃO:

CLAUSULA PRIMEIRÁ: A Empresa gira sob o nome empresarial de:
CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME, e tem sua sede na Av 03 n". l6 -Loja
04 - Conj. Habitacional Vinhais - São LuisÀ4A, CEP: 65071-020, (ll NCC/2002).

CLAUSULA SEGUNDA: A empresa tem as seguintes atividarles:
CNAE - 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
CNAE - 4221-9103 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
CNAE - 4329-ll04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalizagão em vias publicas, portos e aeroportos
CNAE - 4120.4/00 - Construção de edificios, (residenciais e cornerciais e industriais).
CNAE - 4213.8/00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas.
CNAE - 431 3.4/00 - Obras de Terraplenagem.
CN AE - 4322.3101 - Instalações hidráulicas, sanitiíria e de gás.

CNAE - 421 2.0/00 - Construção de obras de artes especiais.

CNAE - 4399.1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
CNAE - 7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais ),
dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas sociais, no valor nominal
cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do oai d istri
sócios da seguinte maneira:

sócros
Alceu Pedreira Martins Neto
Priscila Morgana Neris

TOTAI,

QUOTAS
100.000
100.000
200.000

R
100 00,00
100.000.00

N
u ,r\

(

S

200.000,00

50%
50V.

)



restrita ao valor de suas

quotas, mas lodos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, (Art.
997,lll,, NCC/2002), (Art. 1.055, NCC/2002). (Art.1.052 NCC/2002).

CLÁUSULA QUARTA: A Administração da empresa nos seus aúos do comércio, judicial
e eÉrajudicialmente, é exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO, o
qual exerce o cargo de SOCIO ADMINISTRADOR, com todos os poderes e atÍibuições
de assinar individualmente, cheques contrair empÉstimos junto aos bancos, contratos com
repartições públicas Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias e empresas privadas,
representar a sociedade, judicialmente e extra-judicialmente, nomear procuração em nome
de terceiros para representar a sociedade, a quem cabe o uso do nome empresarial, vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor
de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorização dos demais sócios. (Artigos 997,,Yí;1,011, 1.013.1.015, 1.064
NCCrz002).

CLAUSULA QIIINTA: Ct sócio ADMINISTRADOR declara sob as penas da lei, que
não está impedido de exerci)r a administração 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 subomo, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fe pública, ou a propriedade. (Art. l 0ll, Parágrafo 1'NCC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, com
inicio em 27 de outubro de 2010, (Art. 997, II NCC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá abrir filiais, agências, escritórios, em
qualquer ponto do território nacional, medianG alteração contratual assinada por todos os
sócios, destacando para esta uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão um Administrador (es) quando for o
caso.(Art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2" e 1.078 do NCC/2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 3l de dezembro, o sócio
administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo á elaboração do
inventririo, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065 do
NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA; As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em

igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas á venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056 e
1.057 do NCC2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensa[, á titulo de pró-labore, observada as disposições S.

CLÁUSULA DECIMA S}]GUNDA: No caso de um dos arem retirar-se da
ia de 90(noventa)sociedade, devera notificar os outros sócios por escrito com

dias, e seus haveres lhes serão reembolsados na modalidade
Décima Terceira. \

l3

cios de

ues
ail

belece na Clausula

flt5

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade de cada sócio é
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a
sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente, determinar o

levantamento de um Balanço Especial, na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do
pré-morto deverão, em 9O(noventa) dias da data do Balango Especial, manifestar a sua
vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações
contratuais do pré-morto ou então, recebendo todos os seus haveres apurados na data do
Balanço Especial em lO(dez) parcelas iguais e sucessivas, que poderão ser representadas
por Notas Promissórias, vencendo-se a primeira após 120(cento e vinte) dias da data do
Balanço Especial.

PARÁGRAFO ÚNICO: Contados os 9O(noventa) dias do recebimento da comunicação, e
não havendo nenhuma man;lestação escrita das negociações para aquisição, ficam os sócios
liberados para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLAUSIJLA DÉCIMA QUARTA: A critério dos socios e nos atendimentos dos
interesses da pópria sociedade, o total ou partes dos lucros poderá ser destinada á formação
de reserva de lucros, no critério estabelecido pela Lei 640417 6 ou, então permanecer em
lucros acumulados para futuras destinações.

PARÁGRAFO ÚXICO: O mesmo procedimento sení adotado em outros casos em que a
sociedade resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028e I .03ldo NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este contrato social só podeni ser alterado com as
assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSIJLA DÉCIMA SEXTA: Nos casos orr,issos e não regulados neste contrato,
deverão ser aplicadas às disposições legais constantes na Lei 10.406/2002 e na omissão de
também, prevalecem às disposições da Lei 6.404176.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de São Luis, Capitâl do
Estado do Maranhão, para dirimir qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se
qualquer outro por muito especial que seja.

São Luis - MA, 30 de julho de 2021 .
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ASSINATURA ELETRÔNrcA

CertiÍicamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA-ME consta assinado digitalmente por

Nome

PBISCILA MORGANA NERIS

MARIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA

ALCEU PEDBEIHA MARTINS NETO

CPF/CNPJ

00726220329

42760798372

78337720387

JUCÊH^

cErrtrtco O REOI§IEo Ea O2lOal2O2t l5:a3 aoB le 2o2lo9oarl6l.
pRorlcoLo. 2 1090416l DE 02loal2021.
cóDloo DE vERratcÀçÁo: 1210558622a. cllpJ DÀ SEDE: 127690?2000187.
talnl: 21200723113. COra EPEIITOS DO l,Ectatto El,t 3O/O7/2O2L.
coratRulloiÀ ÀP SrcETEcE LIDÀ- E

)
t ÍÍ.tÀr TEBREaÀ roDitouBa t.Et.Dorçt

sacnatÁEÀ-caaÀ!
xltr.aprs..lacll.E.gov,br

À vÀIidàdê de.te d@u@nto. sê lhp!êsso, Í]ca sujê1to à cdplovâção de sua .utontlcldâdê r@ !e6Dêct1@. po!tâl.,
lrro,ündo Eêu. !êspêctlvos c&lgos dê vêllficãrlio.

4r,

MtNtsrÉRto DA EcoNoMtA
Sêcretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegÍação
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ATO DE TRANSFORMAÇAO DESOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL DENOMINADA

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, PRISCILA MORGANA
NERIS, brasileira, solteira, empresária, natural de MarabáiPA, nascida em 2ll0l/1985, portadora da

CNH n'. 03267342386 DETRAN/MA e CPF: 007.262.203-29, residente e domiciliada na Rua Tibiri
n". 05 - Quadra - A - Vinhais - São Luis.MA - CEP: 65070-100 e Sr. ALCEU PEDREIRA
MARTINS NETO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São LuisÀ4A, nascido em
0610611977, portador da CNH n". 00041432586 DETRAN/MA e CPF: 783.377 .203-87, residente e

domiciliadonaRuaTibirin".05-Quadra-A-Vinhais-SãoLuis-MA-CEP:65070-100,únicas
sócias componentes da sociedade empresária limitada CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA
- ME, estabelecida na Av 03 n'. l6 -Loja 04 - Conj. Habitacional Vinhais - São Luis/MA, CEP:
65071-020, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAI\HÃO
sob o n'.21200723143 com registro de 2711012010, inscrita no CNPJ: 12.769.07210001-87, resolve
na melhor forma proceder à alteração e consolidação do contrato social, em obediência a Lei
10.406/2002§ovo Código Civil), de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

ALTERAÇÃO:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sócia PRISCILA MORGANA NERIS, não desejando
peÍrnanecer mais na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas, no valor
de R$ I OO.O00 (cem mil) quotas no valor nominal de R$ l,OO (hum real) cada uma,
ao sócio remanescente, Sr. ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO já qualificado acima,
dando plena, geral e irrevogável quitação, quanto aos negócios da sociedade até a
presente data.

CLÁUSULA PRIMEIRA: com a retirada da sócia O capital que peÍrnanece inalterado é de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor
nominal de R$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do
pais e distribuido da seguinte maneira:

SÓCIos
Alceu Pedreira Martins Neto

TOTAL
t0a%

PARÁGRAFO ÚNICO, A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, do capital
social integralizado, (AÍ.997, III, NCC/2002), (Art. 1.055, NCCi2002). (4rt.1.052 NCC/2002).

CONSOLIDAÇAO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de nome
empresarial de: CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME, e tem sua sede na Av 03 no.

l6
-Loja 04 - Conj. Habitacional Vinhais - São LuisÀ4A, CEP: 65071-020, (II NCC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem as seguintes atividades:
CNAE - 432 I -5100 - Instalação e rnanutenção elétricâ.

QUOTAS
200.000
200.000

VALOR
200.000.00
200.000,00

\l'

ilufr 5?

CNAE - 4221-9103 - Manutenção de redes de distribuição de energia e
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CNAE - 4329- l /04 - Montagem e instalação de sistemas

l..t-r;i-;: ír

e equipamentos de' iluminação e
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sinalização em vias publicas, portos e aeroportos
CNAE - 4120.4/00 - Construção de edifícios, (residenciais e comerciais e industriais).
CNAE - 4213.8/00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas.
CNAE - 4313.4/00 - Obras de Terraplenagem
CNAE - 4322.3/01 - Instalações hidráulicas, sanitária e de gás.

CNAE - 4212.0/00 - Construção de obras de artes especiais.

CNAE - 4399. I /05 - Perfuração e construção de poços de água.

CNAE - 7732-2101- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes.

CLAUSULA TERCEIRA: O capital social é de RS 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em
200.000 (duzentos mil) quotas sociais, no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais e distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

QUOTAS
200.000

200.000

VALOR
200.000.00
200.000,00

100%

PARÁGRAFO ÚNICO, A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, do Capital
Social, (Art.997,111, NCC/2002), (Art. 1.055, NCC/2002). (AÍ.1.052 NCC/2002).

CLÁUSULA QUÂRTA: A Administração da empresa nos seus atos do comércio, judicial e

extrajudic ialmente, é exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS Nf,TO, o qual exerce o
cargo de SOCIO ADMINISTRADOR, com todos os poderes e atribuições de assinar
individualmente, cheques contrair empréstimos junto aos bancos, contratos com repartições públicas
Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias e empresas privadas, representar a sociedade,
judicialmente e extra-judicialmente, nomear procuração em nome de terceiros para representar
a sociedade, a quem cabe o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios. (Artigos 997,
VI; 1.011, 1.013.1.015, 1.064 NCC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: O sócio ADMINISTRADOR declara sob as penas da lei, que não está

impedido de exercer a administração 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 subomo, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé púbtica, ou a propriedade. (Art. l.0ll,
Parágrafo l' NCC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, com inicio em

27 de outubro de 2010, (Art.997,II NCC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMÀ: A sociedade poderá abrir filiais, agências, escritórios, em qualquer ponto

do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, destacando para

esta uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão um Administrador (es) quando for o caso.(Art. 1.071 e

t,-

,íN,ú

1.072, parlgrúo 2" e 1.078 do NCC/2002).

sócros
Alceu Pedreira Martins Neto

TOTAL

a
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CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 3l de dezembro, o sócio administrador
prestará contas justificada de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporgão de suas quotas,

os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065 do NCC/2002). /
CLÁUSULA DÉCIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a

terceiÍos sem o consentimento do,rutro sócio, a quem fica assegurado. em igualdade de condições e

preço, direito de preferência para sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão

delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056 e 1.057 do NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, á titulo de pró-labore, observada as disposições pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: No caso de um dos sócios desejarem retirâr-se da sociedade,
devera notificar os outros sócios por escrito com antecedência de 9O(noventa) dias, e seus haveres
lhes serão reembolsados na modalidade que se estabelece na Clausula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade não
será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente, determinar o levantamento de um Balanço
Especial, na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão, em 90(noventa) dias
da data do Balanço Especial, manifestar â sua vontade de serem integrados ou não a sociedade,
recebendo os direitos e obrigações contratuais do pré-morto ou então, recebendo todos os seus
haveres apurados na data do Balanço Especial em lO(dez) parcelas iguais e sucessivas, que poderão
ser representadas por Notas Promissórias, vencendo-se a primeira após 120(cento e vinte) dias da
data do Balanço Especial.

PARÁGRAFO ÚXICO: Contados os 90(noventa) dias do recebimento da comunicação, e não
havendo nenhuma manifestação escrita das negociações para aquisição, ficam os sócios Iiberados
para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A critério dos sócios e nos arendimentos dos interesses da
própria sociedade, o total ou partes dos lucros poderá ser destinada á formação de reserva de lucros,
no critério estabelecido pela Lei 6404176 ou, então permanecer em lucros acumulados para futuras
destinações.

PARÁGRAFO ÚXICOt O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
resolva em relação a seu sócio. (Art. I .028e L031do NCC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este contrato social só poderá ser alterado com as assinaturas de
todos os sócios. /
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Nos casos omissos e não regulados neste contrato, deverão ser

aplicadas às disposições legais constantes na Lei 10.40612002 e na omissão de também, prevalecem
às disposições da Lei 6.404/76.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da comarca de São Luis, Capital do Estado do
Maranhão, para dirimir qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se qualquer outro por
muito especial que seja.

g
"r\ )(

São Luís - MA, 26 de agosto de 2021.

I



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Dêsburocratização, Gestão e Governo Digrlal

Secretaria de Governo Digilal

Departamento Nacional de Registro Emprêsarial e lntegraçâo

Página 4 de 4

I

ASSINATURA ELETRONICA

CertiÍicamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA-ME consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ ,tt!.o e

00726220329 PBISCILA IV]ORGANA NERIS

42760798372 MABIA DOMINGAS LEOCADIO I\4OREIBA

7A3377203A7 ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO

CERIIFICO O i,AelStAO All 3O/OA/2O2L 09:09 AOB re 20211116033-
pRorocor.o: 211116033 DE 28 I oa I 2021.
cóDroo DE vEnrprcrçio: 1210640?552. crpJ DÀ SEDE! 12169072000187.
rrr8f 21200723143. COX BABTTOA DO RECTSTRO Aat 26/0A/2021.
cortrtRul9 ÀP ErcB[EcB ttD -llE

\NJUCEHÂ

rrLÍLrÀx rEEnEal BoDit(ÂrEa xBtDotçÀ
BEclltÁnrÀ-oEx&

ffi.êút aêrâlâcU.râ. Eov. br
À valt.tâdê de.te d@lentô, .ê iQ!ê68o, ficà sujôito à c@provêção dê suà àutenticidàd. nos !ê.petivo. portai.,

i.lo@ndô sêú6 rê6pêctlvog código. dê vêrlftcáçÀô.
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FÁCIL Aedo-

Governo do Estado do Maranhão
Secrêtaria de Estado de lndústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do [.4aranhào

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de BegistÍo de Empresas Mercantis - slN

Codíicamos qüe as inlormeçóôs âbaixo constam dos documentos aGuivados
nesta Junta Comêíciâl e sáo vigenles oa dala da sua expedlÉo.

lníclo de Ativldade
27t10t2010

Endoreço CompLto
Avenida 03, LOJA 04, N, 'l6, CONJUNIO HABIÍACIONAL VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-020

ObÍ,to Sodâl
INSTÀ.âçÃO E MANUTENçÂO ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISÍRIBUIÇÃo DE ENERGIA ELÉTRICA; MoTAGEM E INSTALAÇÁo
DE SISTEMAS E EEOUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAçÃO EM VIAS PÚBUCAS, PORTOS E AEROPORTqS; CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS; OBBAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALÂçoES HIDBÁULICAS,
sANlrÁBlAs E oE GÁs; coNSTRUÇÃo DE oBRAS-DE-ARÍE ESpEclArs; pERFUFTAÇÃo E coNsrRuÇÃo DE poÇos oe Áoul;lluouer or
MÁoutNAs E EoutpAMENTos PARA coNsrFUÇÀo sEM oPERADoR, ExcETo ANDAIMEs.

àôt6lo: MÀc22017202d3

Prâzo d! Duraçáo
lÍdetEíminado

Câpltsl Social
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
Capltal lntêgraltzldo
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Se impressa, ve.iÍica. sua

dê sóclo Administr.dor

mandato

(horário de Brasilia)
com o ódigo OORBAHEC.

Témlno do mandato
lndeteíminadoS

SituaÉo
ATIVA
S-tatus

SEM STATUS

Esta certidáo foi emilida

rurHuiltril
Secrêtário Geral

N
,/

(
2

iroÍ|. Ertlpl! .ri.h Col.§nUTOf,Â AP EI{GEIEC}I LIDA-|rE

Níu.rz, Jsíldlcâ: Seiêdâdê Empr6áriá UmitaÁa

NIRE (S€de)
21200723143

CNPJ
12.769.072J0001-87

Data de Ato Corullllrtlvo
27t10t2010

Poíe
l\4E (Microempresa)

Í)âdos do S&io
Nomo CPF/CNPJ
ALCEU PEDREIBÂ MARTINS783.377.203.87
NEÍO

R$ 200.000,00
Paíiclpação

Dâdos do AdminlslradoÍ
Nome
ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO

Último lrqutvarnenlo
Data
30na/2021

NúmeÍo
20211116033

ldel

Er4peE:Át(r)!tim m t!t:
FÁCIL]uR^xH^o-
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO OE TNSCRtÇÁO

'12.7 69.O7 210001.E7
ATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OAÍÀ DE ABERTURA

27 t,t0t2010

NOME EMPRESARIAL

COI{STRUTORA AP E GETECH LTDA.

LO OO ESÍABELECIMÊNÍO (NOME OE FANTASIA)

AP ENGETECH ELECTRIC STRUCTURE ME

coDtGo E DESCRTÇÁO OA AlúDAOE ECONÔMtCA pRlNCtpAL

43.2í-fl)o .lnstãlação e manutênçáo elétrica

GOE DASÀTIVIDAOES CAS SECL]N
/t2.21.9-03 .lúanutençáo de Íedes dê distribuição de energla elétdca
i13.29í-lX - Íúontagem e lnstalação de slstsmas e equipamontos de lluminação ê sln.lizaÉo om ylas públlcas, portos e
aoroportos
4í.20-,1-00 . Conskução de edilícios
42.13-8-00 - ObÍas dê uÍbanlzação - ruas, prâçâs e calçadâ§
43,í B,O0 . Obras do t.rraplenagsm
42.12-O{0 - ConsÍuÉo de obras de ane especials
/f3.99-í.05. Perturôção o construÉo dê pcços de água
77.32-2{l - Aluguol de máquinas s êqulpamentos para construçáo sem operador, sxceto andalmos
43.22-3-0í .lnstâlãçóo3 hidráulica§, §anitárias e de gás

GOE OÁ NATURE?}
206-2 - Soclsdade EmprosáÍia Limllada

LOGRADOURO

AV 03, LOJA M
NÚMERO

't6
COMPLEMENÍO

CEP

65.07í-020
&ÀIRRO/DISTRITO

CONJUNTO HABITACIONAL
VII{HÀS

tvl.lNt

sao Luts i,A

ENDERÊÇO ELEÍRÔNICO
ir.ooÍT NGAS@YAHOO.COM.BR

ÍELEFONE
(98) 3197-a4í s

ENTE FEOERAIIVO R VEL IEFR)

SITUAÇÀO CADASTRAL

ATIVA
DAÍA OA S'ÍUAÇÃO CADASÍRÀI
27t10t2010

MOÍIVO DE

SITUAÇÀO ESPECIÀL DAÍA DA SIÍUAÇÁO ESPECIAL

3
07 1012021 1450

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia O7l1Ol2O2'l às í/t:50:43 (data e hora de Brasília). Página: í /'l
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PN,EFEIruRA }IUIICIPAI DE §ÃO BERÍ{ANDO
ESTADO DO ItIARAilHÃo

CI{PJ : (8. 125.38910{Xr1-88

Cf,RTIFICÀDO DI REGISTRO CADA§TRAL - (CRC-CFM r)

NUMfRO DO REGISTRO N" 014012022

CERTIFICO que a empresa, coNsrRIJToRA ÀP ENGETf,cH LTDA - ME, esrabelecida na Av
03 n". l6 -Loja 04 * conj. ilabitacional vinhais - Sâo Luis,MA, inscrita no cNpJ: 12.7ó9.072000 t -
87, cEP: 65071-020. encontra-s€ registrada no cÀDAsrRo DE FoRN[cEDoREs MLIrIICIPAL
- cFM - da Prefeitura Municipal de são Bernardo - MA, sob o número de registro nô 074012a22, na
forma dos regulamentos, Lei Municipal e da Lei 8.666/$. cERTlFtco que foi constatado a
regularidade no CRC-CFM. eslândo em pleno vigor e que a «npresa esta cadastrade como prestadora
de serviços no setor de:

{2.21-9-03 - Muuteoção de redes de distribuiçjio de enerÉir elétrica
43.291{x - Montrgem e instdaçlio de sistem.§ e equipamentm de ilumiurçlo e sinelizaçio em
vir3 públicaq portoc e rsroporto§
4lJ{14-{Xl - Coastruçlo dc edilicios
42.13-8-ln - Obres de urbenizeçío - ruas, prrçes e cetçrdrs
tlit,l3-+ü) - Obr.r de terreplcnagem
,Í2.12-041) - Construçlo de obres de eÉe espociris
43.99-l-05 - Perfirrçào e cotrstruçio de poçoc de igua
1132-241 - Alogucl de móquiurs e equiprmcuÍos p.rr construçio sru opendor, erceto
rdaimes
432r.341- Instehçôes hidráulicas, srnitárix e de gós

A qualquer tempo podeÉ ser alterado. suspenso ou cancelado o regislro e
SUSPENSO/CANCELADO o CertiÍhado de Registm Ccdestrsl de quem NÃO satisfazer os
requisitos para habilitação (habilitação jurídica" qualificação tecnica, econômico-financeira,
regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art 7o da Constituição Federal.
(lncluído pela Lri n" 9.854, de 1999).

Os pagamentos das empresas contratadâs scrão efetuados aÉs
comprovaçâo das condiçÕes de habilitação. na forma do art. 55, Kll2 dô tri n" 8.ó66/93.

São Bernardo- MA, 2l de janeiro de 2022

Jalieson da eição da Silva

0c13-.

t
\r"

I LEI N' t.66ó/93 {lci ds Licns.s).
ArL 32 - O. doo.fi!.$tos occ.ss&ios à hrbilfu{& podcÍb sc, +Íes.nl!úx em o.igiBl, pon qualqu.Í d! ópía sukíúicrds poÍ süóno
coÍp.l.ít ou po, s.ÍviôÍ ds adrrinistrsç& oo publicrç& cÍn óÍ8ào da irngÍ!flss oricial. (Red..& dâd! Éls t-ci oô 8.8&)- dc lq94)

§ 3r - A {toouÍícataçâo nf.rida rE§c âÍti8o pod.rá ser subíiàrd! poÍ r.trsüo c.ddrd cmiüdo poí óÍtào ou crtidtd. FiUir,a, dcsê qrr
pícü§o m .dir.l . o &gi3trs t úâ sidô fÊito ern ob.diên.ia e disposto .rsta Lêi
ÁÍ. 34 - Plra ôs IiIa dests Lci. ô6 órgâos . .núdades ds ,{dmirisrrq;& Publicr quê rediz.Ír frÊqueÍrt&m.ntc tisit {6.§ múErào rÊgisrÍo(
cadsúírâis pü.refÊilo & hóililrçào, n8 foÍmÀ.cgdúÉ Í. yálidos poÍ. no múimo. um 8ro. iBsgd!@o).
' An. 55 - S& clársol8 Íacrss&iâs cn! todo corBo as que cíó.lc{rm:

v
jcÍI . a obigrçâo do cooado & man Í, duÍãlE tod, s êx.q4lb do coflrÍúo, c$ .ônpúitrdlid.d. co.n 8 ú.i8.Éc! poí êk §§rmil§.,g*-1,*:*,,,*.0-,0"*"-'*T""',*_ 
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AP ENGETECH
Etectric Structure
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DEcLARAÇÃo DE ENQUADRAMENTo coMo MrcRoElr
PEQUENO PORTE /

TOMADA DE PREÇO N'001/2022 - CPL

ANEXO VI

Alceu edr ra Martins eto
CONSTRUTORA AP ENGET CH LTDA

Sócio Proprietário
RG: 310351944

CPF:783.377'.203-87

PRESA OU EMPRESA DE

A empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA, signatária, inscrita no CNPJ

sob o n' L2.769.O72/OOO7-87, sediada na Avenida 3, N" 16, loja 04, Conjunto Vinhais,
,... São Luís - MA, CEP: 65071-020, por intermédio de seu representante legal, o Sr. (a)Alceu

'Pedreiia Martins Neto, portador do Documento de ldentidade n'310351944 e do CPF

n" 783.377 .203-87, DECLARA, para os fins do disposto no subitem 6.2.4.4 do edital, do
TOMADA DE PREÇO N'001/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas

da Lêi, que esta empresa, na presente data, é considerada:

.,,' (x) MICROEMPRESA, 'conforme inciso I do art. 3" da tei Compleúa4tar n' 123, de
t4h2l2006;

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes d.o § 4"

do qrt. 3" da Lei Complementar n' 123, de 74 de dezembro de 2006.

São Bernardo - MA, 31 de janeir 022.ode2

YI Av 09, no 1ó, loiq 04 (tundo) - Vinhois
§ss 3089-0ó89 §cs 98845-0345
O www.opengelêch.com-br
E)OAP Engetech

\,

(

%,,t
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AP ENGETECH
Êtectric Str u ct ure

DECLARAÇÃO DE ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N'001/2022 - CPL

A empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA, CNPJ ne

72.7 69.07 U00O1-87, sediada na Avenida 3, N' 16, loja 04, Conjunto Vinhais, São Luís -
MA, CEP: 65071-020, DECLARA, sob as penas da Lei, que atende plenamente os

requisitos de habilitação constantes no Edital da LICITAÇÃO TOMADA DE PREçO N"
ootl2022.

São Bernardo - MA, 31 de janeiro de 2022.

I

Alceu ra Ma rtin s etoe

CONSTRUTORA AP ENGETE LTDA

Sócio Proprietário
RG:310351944

CPF:783.377 .203-87

I av 03, n. 1ó, loio 04 {fundo) - Vinhqis
§ qa 3O89-0ó89 0% 98845-0345
O wwwopengelech.com.br
@§nP Engetech

\
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AP ENGETECH
Etectric Stru cture

TOMADA DE PREçO N'001,/2022 - CPL

ANEXO IV

DECLARAçÃO DE tNEXtSTÊNCtA DE FATO tMpEDtTtVO DA HABIL|TAÇÃO

TOMADA DE PREÇO N'001/2022 - CPL

A empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA, CNPJ: 72.769.072/0007-87,
sediada na Avenida 3, N' 16, loja 04, Conjunto Vinhais, São LuÍs - MA, CEP: 65071-020,
DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2'do art.32, da Lei n.8.666/93, que até

a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo

licitatório TOMADA DE PREçO N" 00L/2022, e que contra ela não existe nenhum pedido

de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores.

São Bernardo - MA, 31 de janeiro de 2022.

lr

Alceu Martins eto

NI Av 03, n. 1ó, lojo 04 [fundo) - Vinhois
Gça 3089-0ó89 §m 98845-0345
O www opengetech.com.br
@ O aP Engelech

flo<Y
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,r1ll: 

- 
OQb --

Ç

/*

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA

Sócio Proprietário
RG: 310351944

CPF:783.377 .203-87



i ;.; w:t
a.colrrRAro oe coq$rrtgÇÂ{.o3 lrMrrAoA.

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA.
.'. "! .: ... .: ...

Por sste instrumsr o paniculer PRlSCS4'UOnqllê ilERlD, !Çllâira,
solleira, emprasaÍia, ne§cHa em: 21101/1985, nalur.l de Mersbá -:PA,:CPF ,f:DOtJ62"?E|b2t RG no

01257383Í 999,8 SSP/llA, íBsflonte e domiciliade ne Rua dâ irouraÍia, Qda, 04. Cassâ (x, Gonl. Solar (bs
Lu§lâno§, TuÍu, §áo Luis - MA, cEP 65.0ô$700, o EMANUELLE NERIS fâARTllüt, bÍasileira, solteiía,
menor, estudaÍúe, nascHâ em: 07/03/2007, natural d6 São Luis - MA, CPF rf 806.770.033€O, RG no
(x{n3o37201G5 SSP/UA, rasidênte e domldliadâ na Ruâ d. MouraÍis, Oda. 04, Cass (N, Conj. Solâr do§
Lusitancs, Turu, São Lüis - MA, CEP 65.06&700, ÍepÍEsentada por sue genltora SÉ. PRltlcllâ
MORGAiIA tlERlS, iá qualificâda, Íesolvem na melhoÍ foíma de direilo, cons*ituiÍ rína Sociêddê Limitâda,

dsnominads CONSTRUTORA AP ENGEIECH LTDÀ, que se reserá pelas diso§çúês legaas

âplicâ,eis à espécte e pêlas seguintês dáusulas e condiSes:

cúusutÁ PRIÍrlÊlRA: A sodedsdê oirsrá sob I dênominaÉo §ociâl dê
CONSTRUTORA AP ENGETECH tTOÀ, com sêde na Av. Joáo Pessos nc 238, Joâo Pauío,
São Luis - MA, CEP 65.0/t0-000, @endo ostabêlecer frHais em quahuêr pâÍto (b teÍírlório nàcionâ|,
obêdêcândo as dispo§çõGs leg€is vigentos.

I

43.21-$00
,1221-9{I3
43.291-0tt

41.zG+m
{2.1SE-00
$.1$'l-00

cúu§ul-A §EÍllrA: os sócios @erâo ê ecoÍdo fixâ,' ums
Íálrada menssl, e tÍlulo de pÍo-laborê, obsêÍvâdâs âs disposiçôos Êgule

, 4322-3-01t, 42.12-O4O
| 43:9$1-05
I n.gz-z-ot

jl clÁusut-l yeacetm, A eÍnpÊsâ coÍ ratârá EÍEonhoiÍos Íasponsáveis
pêla 6xêcuçáo dos sâÍyÍ;os dwÍlamente ÍêgidrsdoG no CREA.

CúU8ULA OUARTA: O Câpital Soclâl subscrtto 6 integrelizado neíB datâ
em mo€da corÍerie do PaÍs é d€ R§ 60.000,00 (Sêssen& mll ÍBais), divír{tos em 60.0fl) (Ssssante mll)
quota§ no valoÍ nominal dê RS 1,00 (hum Ísaí), câdâ uma.

DISTRIBUçÃO DO CÂPITAL SOCIAL
PRtSCil.Á MORGAI\IA NERTS 59.400 59.400,00 99,0ffi6
EMANUELLE NERI§ iIARTINS 600 600,00 Í,OO%

TOTATS 80.000 60.0m,00 100,00%

CúlrSUl-A OUTNI : A ÍêsponsaulHade dos sócio§ á Í€stÍlte ao vdor dê
sua§ quotâs, mai§ todo§ respondem sollíaÍlamênte p6h intêgralizaÉo do câpilel.

CLÀtl§Ul.ê §EXTA: A adminlíraçâo da sociêdâde será gxercida pelo
sócio: PRlSCll-â MORGAiIA NERIS, já quelificâda, com @eíos e stílbulÉês dê asdnar documentos,
protmolaÍ documentos poÍantB rBpâÍtições publicas e empÍesG privadâs, @ntfataÍ e dêm ir p€ssoal,
nomeaÍ, abrir coÍ a bâncsÍiâ, autoÍizada o t§o do noíne empÍÊsaÍial, \reddo, no eÍtsí o, €fit di'vÍlad6
€§ranhas ao ifiteÍ€§so srocial ou as$Jmir obÍioações sejâ âm fãvor de qushueÍ dos quc istas ou de
têÍEôin §, b€m @íno onerar ou alienar bens lmóveis de sociedade, sem adoÍizaçáo do outrc sócio.

I

I'
I pfszo' clÁusul-A olTAvA: A so#d€ lerá

com início das âlividâde§ ne delâ do.rqulvâírBnto nâ Ju a Comerclúl,
quahuer época por dedsão dos sótjos.

indgteíminado,
ser sxliÍta em

\í

fl p(
),ocumentdí assinado digitalmente por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OO MARANHÃO en 28111t2018, às 13:17.

\ autenticiàade deste documento podeÉ ser consuhada em httpJ/www.jucema.ma.gov.b/consulta-certidao akavés do protocolo no: 180804782

03

CúUSULA sEGUttlDA: A socledede torá por obje vo:
lnsfreleçào ê manul€nçáo êlétÍica.
MenúênÉo do ÍEdes dê disÍlbuição & enêÍgis êlálrica.
Montagem e instslâçáo dê sistemas e equlpâmentos de ilumlnEção € §nâlizaÉo êm vias
publicâs, poÍtc 6 Beíoportos.
ConsttuÉo dB edificbs (comeÍciais, indudrisls ê Íerad,ândeis).
obres de uÍbanlzsção - ruas, praças e celçâd8.
Obrs de letrapbnagem.
lnstâlsções hlrráulixs, s€nitáÍiâs e dc gás.
Construçào de ob.Es dê aÍtes especlels.
Peíuração ê coníruÉo de poços de água.
Aluguel de maquies 6 eguipsmeí os para construção sem oporador, ãceto aÍÉaimss.

I
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CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA.

cúusutr tora: Ao teÍmino C.:rli*;ç4'a*"ri"qi3r o"
dez€màío, seÍâo dabordos: O tnwmerio, trm erhoço c6ral " OSE p".*lipfro Oe .ilgf$oo Oo

ErsíElcio, câbír.lo ao§ sódo§, n8 gmpoÍçáo do 8uâs quots§, G lucms ou píêluÍzos apuÍados.

Psr*gÍsio Únho - Nos quatÍo mes€6 ssguinles ao táímino do exêíddo
so<ial, os sócllc dsliberârão sobÍe as coÍüss ê dê§gnarâo admlnlír8doÍ€s se assim prefeÍiÍ€m. (arb. 1.071
G í.0?2, § 2e ceÊ 1.07E, CclãnA.

Cút SUl-â OEC!Í[A: As quotas do capltsl Social nâo poderão ser
âlienâdas ou cedllas â teÍcêiÍos eíranhos I Sociêdade, sem qua heia concoídâncie do oúm sódo, sondG
lho âssâguÍada a píeíêÍêncie êm lgúaldâdo do oondiÉes.

cút §ul# DÉc[t A PRIME|RA : No caso de moÍlê dE um das sócios, a
SoclcÍlade náo sê dEsolvôrá, coÍüinu3rÉo cqn o sócio sobísrrh8írtê e os hoídoiÍos do Ue cujo§', guo
nornêsÍlo uÍr Pnúisional Ubergl dâ masna áÍBa para e suàdEuição do ühdeÍ, lrÉo Bm coínun ecoído corn
o s&Ío sobreviveÍte. Csso nâo haia aaoíúo oírtÍ€ as pafles, o sócio sobmvi\ênte psgsrá eín atê 12 (doze)
m€§es, em psrcel8s monsgls o suces§vas, os dl.dtos sos h€Ídeiíos, impoÍtânciâ l€\rantada pêlo Balsnço
PâtÍiÍnoíüâl Esp€ctd, coín b6ê de dda de ôüito.

CúUqpu oÉclml SECUHO* Na vigênda dese io§rumento,
oconendo lm@iÍn€nlo ou incâpacidade de guelquêr úm dos sódos, será êstê ôxduído da Sociodsd€,
medisnte dteiação co(ürduel € sêus diÍ€ilas â ha\rer€s pagos nâ íorms dêscÍilg na dáusulá dé(lme desiê
conffio.

ctÁxtt t-A oÉctltlA TERGEIRA: A quahu€r tampo, medlsÍüo dêcisáo dos
sócios, podeó êslo iÍrírumenlo seÍ alleíado em todos os sou3 dísposltivos, Íêspoit des as Íoímalidades
lêgeis.

CúUSULÂ DÉcmA OUARTA: Fics êteito peÍa dlrimir as dúúdes 6
íesolver os conl[tos orlundos de$e in$rumênto, o FoÍo da ComeÍca dê Sâo Luis, Cepnel do Estedo do
Maranheo, com renúncia a qualquêí outm, por mais píivilegiado que sêjl.

cúusutÂ oÊclr.A oUltlTA: os deínais ces{rs omissos neste
inslrumeÍ o sêÍâo ÍB§olvr:do§ dê coníoímidâde com as disposl$cs legais e spncáveis,

CfiUSUt l OÉOfUl seXfef* O administrador declâra, sob as pones dg
lêi, que nâo e§á fipedldo de exercer a âdÍnlnistraçâo da sodedsde, por lei €specaal, ou em vlrtude de
om,'neçlo oürdnal, (x, poÍ sê enooít aÍ sob os êÍêlos dêla, e pona que úEdê, áinde quo lêínporaÍiâmente,
o acesso I ceílos priuicos; ou poÍ cÍíme ídimentsr, de pÍBrarÍcâçáo, poía ou sobomo, @nc1J33âo,
pêqlldo, ou @ntra a ecoíomia populâr. cofitre sHêmâ llnenc€im nâcionel, ooírlÍa noÍmss ds dBíesa da
concoÍÍêncle, coíüra as Íelaçõ€§ de aonsumo, fá pública, ou â pmpÍiodade. (rÊ1.01, § lo, GGí2m2)

E por eíarem de cqnum acoído, assinam o pÍêsente instrumênto êm 03
(tÍàs) vias de iguat teoÍ e só ffm, psre qus pÍoduza sêus ofeitos iuÍidicos e legels

Luís (MA), 0E de outubío de 20í0

NERI.S
Sóclo admlÍdírador

TINS
,{Éla do .!prêaú N.,E garfura

PRISCILÂ i'ORGAIIIA NERIS
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'soc10s QUOTAS CAPITAL PORCENTAGEI,,
(IPRISCILÀ M0RGÀNA NERIS 198.000, 00 R$ 198.000,0

2.000, 00 R$ 2.000 i[, ootEMÀUNEtI,E NERIS MARTTNS

FoTAL 200.000, 00 R$ 200.000/00 00, 008

ORA

l"

Pelo presente instrumento particular, SRISCILI IORÊAI{À
NERI§, brasileira, qelteifê-.. e$presaria, nascida em
2L/or/lg}s, natural r.É:..te.f dp.3 l"i !'i.o portadora do cPE
No007.262.203-29 RG nD0125?363L999-8 SSP-MA; residente e
domicj.liada a Rua Mouraria, Qd 04, Casa 04, Conjunto Solar
dos Lusitanos, Turu, São Luis-MA, CEP 65065-700, São LuÍs.

çnrwreft3 §êrir Uartiac, brasÍleira, solteira, menor,
estudante, nascidá én O7 /03/2007, natural de São !uis-MA,
portadora do cPE no606.770.033-66 e do RG no 040630372010-5
SSP-MA, residente e domiciliada a rua da Mouraria, Qd 04,
Casa 04, Conjunto Solar dos Lusitanos, Turu, São Luís-MA.
CEP - 65065-?00, representada neste ato por sua genitora
sócia PBISCIIÀ toRlqrm NEnIg acima qualificada,

únicos gócior quê e@!rôo r Sociedrda Li'"i.t dE COÍ§IRITEOAÀ
ÀP EXGEIECA LIDÀ-I{E, co cede E8 âv. Jolo Pegaor n' 238,
üoão Prulo, 8âo 1u1r - lí4, CEP - 650{0-000, ioaorito no
(trtPü 12 ,769.0?2/0001-8?, reaolva dê c@rú acordo sltcrer
sou coatrato §ocirl madieats er seguintaa cllueuJ,ae l

A sociedade a partir desta data terá seu capital social
aumentado de 60.000,00 (sessenta mi1 reais), para
200.000.00 (duzentos rnil reais), divididos em 200.000,00
(duzentas mj-I) quotas no valor de RS 1,00 (huÍn real) cada
uma, que fica neste ato, subscrito e integralizado em moeda'
corrente o País, corrforme distribuição a seguir:

DÍSTRIBUÍÇÃ O DO CAPITAL SOCAL:

I
digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em2al11l201a' às 13:17
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menclonadas neste lnstrumentoAs cláusulas nâo
inalteradas;

E por estarem
instrumento en 3
teor e deta.

de comum
(três) vias

ôcordo, firmam o
de paginas numêradas

permanecem

preaente
de igual

São Luis (MÀ), 26 dê Maio de zOLz

ü;r*CI,r lrr,-4-reffim NERIS

S I1RRTINS
Rep!êsantadê nelt3 ato por suâ gênlEorc

Pal3cilâ lloEgâna Nêrls
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CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME.

2'ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, PRISCILA
MORGANA NERIS, brasileira, solteira, empresária, natural de Marabá/PA, nascida

em 2110111985, portadora da CNH n". 0326'7342386 DETRAN/I\{A e CPF:
007.262.203-29, residente e domiciliada na Rua Tibiri n'. 05 - Quadra - A - Vinhais
São Luis - MA - CEP: 65070-100 e EMANUELLE NERIS MARTINS, brasileira,
solteira, estudante, menor, representada por sua genitora a Sra. PRISCILA MORGANA
NERIS acima qualificada, natural de São Luis-,MA, nascida em 071031200'7, portadora
da Cédula de Identidade n'. 040630372010-5 - SSP/IVÍA e CPF: 606.770.033-66,
residente e domiciliada na Rua Tibti n'. 05 - Quadra - A - Viúais São Luis - MA -
CEP: 65070-100, únicas sócias componentes da sociedade empresária limitada
CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME, estabelecida na Av. João Pessoa

n'. 238 - Bairro João Paulo/ MA - CEP: 65040-000, devidamente registrada na

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o n'.21200723143
com registro de 2711012010, inscrita no CNPJ: 12.769.072/0001-87 , resolve na melhor
forma proceder à alteração e consolidação do contrato social, em obediência a Lei
10.406/2002§ovo Código Civil), de acordo com as cláusulas e condições a seguir:

ALTERAÇÃO:

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica admitido na sociedade nesta ciata o Sr. ALCEU
PEDREIRA MARTINS NETO, bmsileiro, solteiro, empresário, natural de São

LuisÀ4A, nascido em 0610611977, portador da CNH n'. 00041432586 DETRAN,MA e

CPF: 783.377.203-87, residente e domiciliado na Rua Tibiri n'. 05 - Quadra - A -
Vinhais São Luis - MA - (lEP: 65070-100.

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade nesta data a sócia EMAIIUELLE
NERIS MARTINS, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, possuidora de 2.000
(duas mil) quotas no valor unitário de R$ I , 00, (um real) cada uma, no total de R$

2.000,00(dois mil reais) a qual cede e transfere suas quotas do capital social para o sócio

ora admitido, o Sr. ÀLCEU PEDREIRA MARTINS NETO, já qualificado na clausula
primeira deste instrumento, pelo que da e recebe plena, geral e irrevogável quitagão, quanto

aos negócios da sociedade até a presente data.

CLÁUSULA TERCEIRA: A SóCiA PRISCILA MORGANA NERIS, SEdE E ITANSfETE

98.000 mil quotas do capilal social no valor uniúrio de R$ 1,00 (um real) cada uma
totalizando RS 98.000,00 (noventa e oito mil reais) para o sócio ora admitido o Sr.

ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO, já qualificado na oláusula primeira.

n
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CLÁUSULA QUARTA: Com admissão de demissão de sócios, a distribuição de
quotas do capital social ficará distribuída da seguinte maneira.

QUOTAS
I00.000
100.000

200.000

VALOR
100.000,00
100.000.00

200.000.00

Página 2 de I

SÓCIOs
Alceu Pedreira Martins Neto
Priscila Morgana Neris

TOTAL

s0%
50%

PARÂGRAFO UNICO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social,
(Art.997, III, NCC/2002), (Art. 1.055, NCCD002). (4rt.1.052 NCC/2002).

CLAUSULA QUINTA: A Administração da sociedade, passa a partir desta data a ser
exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO, o qual exerceú o cargo
de SOCIO ADMINISTRADOR, com todos os poderes e atribuições de assinar
individualmente, cheques, conüair empréstimos e outos documentos que se julgue
necessário junto aos bancos, contratos com repartições públicas Municipais, Estaduais,
Federais, Autarquias e empresírs privadas. representar a sociedade, judicialmente e

extra-judiciahnente, nomear procuração em nome de terceiros para representar a

sociedade, a quem cabe o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades
estrarüas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar berrs imóveis da sociedade, sem

autorização dos demais sócios. (Artigos 997, VI; 1.011, 1.013.1.015, 1.064

NCC2002).

CLAUSULA SEXTA: O sócio ADMINISTRADOR declara sob as penas da lei, que

não esú impedido de exercer a administração 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 subomo, concussão, peculato, ou confa a economia popular,
contra o sistema fmanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fe pública, ou a propriedade. (Art. 1.011' PaÉgrafo 1"

NCC/2002).

CONSOLIDACÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Empresa gira sob o nome empresarial de:

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME, e tem sua sede na Av. João Pessoa

no. 238 - Bairro João Paulo/ MA - CEP: 65040-000, II NCC/2002).

N
" rl4

>í

CLÁUSULA SEGTINDA: A empresa tem as seguintes atividades:

CNAE - 4321-5100 - lnstalação e manutenção elétrica'
CNAE - 4221-9103 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE - 4329-1lM - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação
e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos

)



CNAE - 4120.4/00 - construção de edificios, (residenciais e comerciais e industriais).
CNAE - 4213.8/00 - Obras de Urbanização - ru.rs, praças e ,.ralçadas.

CNAE - 4313.4/00 - Obras de Terraplenagem.
CNAE - 4322.3/01 - Instalações hidráulicas, sanitária e de gás.
CNAE - 4212.0/00 - Construção de obras de artes especiais.
CNAE - 4399.1/05 - Perfi.rração e construção de poços de água.
CNAE - 7732-2101 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, totalÍnente integralizadas em moeda corÍent€ do pais e distribuídas entre
os sócios da seguinte maneira:

QUOTAS
100.000
100.000
200.000

VALOR
100.000,00
100.000 00
200.000,00

Página 3 de (i
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SÓCIoS
Alceu Pedreira Martins Neto
Priscila Morgana Neris

TOTAL

50%
50%

PARÁGRAFO ÚmCOr A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social,
( rt.997,III, NCCi2002), (Art. 1.055, NCC?002). (4rt.1.052 NCC2002).

CLAUSULA QUARTA: A Administração da empresa nos seus atos do comércio,
judicial e extajudicialmente, é exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS
NETO, o qual exerce o cargo de SOCIO ADMINISTRADOR, com todos os poderes
e atribuições de assinar individualmente, cheques contrair emprestimos junto aos

bancos, contratos com repartições públicas Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias
e empresas privadas, repr€sentar a sociedade, judicialmente e extra-judicialmente,
nomear procuação em nome de terceiros para representar a sociedade, a quem cabe o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse

social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais
sócios. (Artigos 997, Yl; 1.01 l, 1.013.1.015, 1.064 NCC/20ü2).

CLÁUSULA QUINTA: O sócio ADMINISTRADOR declara sob as penas da lei, que

não esá impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação cÍiminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que tempoÍariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou conta a economia popular,
confa o sistema financeiro nacional, confa nomas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1,011, Parágrafo 1'
NCC/2002).

110
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CLÁUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado,
com inicio em 27 de outubro de 201 0, (Art. 997, II NCC/2002).

CLÁUSULA SÉfmna: A sociedade poderá abrir filiais, agências, escritórios, em
qualquer ponto do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos
os sócios, destacando para esta uma parte do capital social da matriz.

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão um Adminisfador (es) quando for o
caso.(Art. 1.071 e1.072, pârágrafo 2'e 1.078 do NCC/2002).

CLAUSULA NONA: Ao término do exercício social, enr 3l de dezembro, o sócio
administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo á elaboração
do invenúrio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo
aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art 1.065 do
NCC2002).

CLÁUSULA DÉCIMA; As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postâs á
venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contatual pertinente. (AÉ.
1.056 e 1.057 do NCC/2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, á titulo de póJabore, observada as disposições pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de um dos sócios desejarem retirar-se
da sociedade, devera notificar os outros sócios por escrito com antecedência de

90(noventa) dias, e seus haveres lhes serão reembolsados na modalidade que se

estabelece na Clausula Décima Terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de faleciniento de um dos sócios, a
sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente, determinar o
levantamento de um Balanço Especial, na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do
pre-morto deverão, em g0(noventa) dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua

vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações
contratuais do pre-morto ou então, recebendo todos os seus haveres apurados na data do

Balanço Especial em l0(dez) parcelas iguais e sucessivas, que poderão ser

representadas por Notas Promissórias, vencendo-se a primeira após 120(cento e vinte)
dias da data do Balanço Especial.

PARÁGRAFO ÚUICO: Contados os 9O(noventa) dias do recebimento da

comunicação, e não havendo neúuma manifestação escrita das negociações para

aquisição, ficam os sócios liberados para oferecimento a cr,rceiros das quotas de sua
propriedade .
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CLAUSULA DECIMA QUARTA: A critério dos sócios e nos atendimentos dos
interesses da própria sociedade, o total ou partes dos lucros podeni ser destinada á
formação de resena de lucros, no critério estabelecido pela Lei 6404176 ou, então
perrnanecer em lucros acumulados para futuras destinações.

PARAGRAFO UNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que

a sociedade Íesolva em relação a seu sócio. (Art. I .028e 1 .03 1do NCCi2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Este contrato social só podení ser alterado com as

assinafuras de todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Nos casos omissos e não regulados neste contrato,
deverão ser aplicadas às disposições legais constantes na Lei 10.406/2002 e na omissão
de também, prevalecem às disposições daLei 6.404176.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA3 Fica eleito o foro da comarca de São Luis, Capital
do Estado do Maraúão, para dirimir qualquer ação fundada neste contrato,
renunciando-se qualquer outro por muito especial que seja.

São Luís - MA, 29 de julho de 2020.

Priscila Morgana Neris Alceu Pedreira Martins Neto

Emanuelle Neris Martins
Representada por sua genitora

Priscila Morgana Neris
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MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretâria Especial de Desburocratização, Gestão e Govemo Digital

Secretaria de Govemo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA-ME consta assinado digitalmente por

Nome

PRISCILA MORGANA NERIS

ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO

CBRTTFTCO O nEGTSTRO EX ú/oa/202o 10.52 soE !l' 2020050{139.
PRotocoÍ,O: 2oo6oa139 DE O3/o8/2o20 Lo.aA.
cóDroo DE vairFrcÀçíor 12003361314. urRE! 21:00723u3.
@IISIRUIORÀ ÀP ETCSIBCE L'DÀ-XB

JUCE}IA
EÍÍ.rÀN TEEnlaÀ RoDErcIrBS LEllDol{ÇÀ

gEclETí.trrÀ- oEn àJ,

slo túÍ9, 03/os/2o20
rw.@r.rsf .ci.l.@.gov.br

áe irp.essô, fica 6utêito à comptovaçàô dê sua autolicidáde n@ le8pêctivos pottai6'
infotuído seus rê6pe.tiwôe códigos dê vérificaçãÔ'
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CPF

78337720387

À validâdê destê do.ureDEo,

N,./ o
L)

00726220329


