
a

Pnoc!u..]r-.à\-i.!
Fotr.:-Jü!-

a aa.. a a... . . ..4
coNrRAro DE coí!$rÉgÇf{.o3§gdecÀoÊ lmrma.

CONSTRUTORA AP EilGETECH LTDA.

i

por osê inírume o panicuraÍ pnriçil*'ironüúhedr§, ffitteira,
soielre, eíntrBseÍie, nasGÍta em:21lú'U1985, oatuÍal de MarsM -:PA,!CPF íll00t 62-?B2t .RC n
01257303189&8 SSP/MÂ, íBsÍlsnte e doÍÍriciliâda ne Ru. de iroúraÍia, Clde. (x, Crssa (x. Coni. Sohr (bs
Lu!iitân06, Turu, são LUB - MA, CEP 65.0ôS700, e EMAI{UÉLLE NERA UARnÍ\B, bÍa§iteira, §olroiía,
manor, as{udente, nescida em: 07103/2@7, ndurel dr Sâo LUG - MÀ, CPF Ír. 80ô.7I0.(x}3,€8, RG nc
01083O37201G5 SSPruA, residênto e domldliada na Rua da MoureÍis, Qda. 04, Ceso Of . ConJ. Sôlâr dos
Lusllaflos, Turu, Sâo Luls - MA, CEP 65.08t700, epíBsentede Iúr su8 genfrora SÍt. PR§OLA
IIIORGAI{A t{ERlS, já qualilicede, rasolveÍn ne melhoí íorma d6 diÍBilo, :oníitr$Í umâ Sododdo Limileda,
denomin{ds GONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA, que se reserá petâs dtsposições tegais
eplicárreis à ospêde e peles seguiÍrtos dáusulss o condiÇõês:

çúUSUI-A PRIHEIRÂ: A Sodedede girará sob a denominâção sociat dê
CONSTRTÍTORA AP ENGETECH LTDÀ, com sede ne Âv. Jo6o Pessos n.236, Joáo PauÍo,
São Luis - MA. CEP 65.(x&000, podendo o§âbclecer fl[ais em quelsrar paÍto do leíftó]io necional,
obodecândo as dispo§gões l€€áis vlgento§.

.l:l.2í-$m
'122t-S{(t43.2$1-04

CúUSULA SEGUNDáÉ A Sodedado têrá por objotirro:
lnsehção ê manúenÉo 8léúicâ.
Mgtúençâo de Ícdes dÇ dlííbuiçáo dô eneÍgia olátricâ.
MoÍte0eín e lnstalaçáo de sislemas e equipam6ntos de lluminâçâo € sinelizaÉo oín vias
puuicss. poíto6 e aeÍoportos.
Coílslrução ds edificbs (comeÍdeis, indu$Íieis ê Í€sid€ndeis).
Obíes (rc uÍbsnlzgÇão - ruas, praças e câlçâdss.
Obrs de teÍrapbnagem.
lnstalaçáes hirráulkx§, sanitáÍias e de gás.
Conslrução de obras ds aÍles espêciai§.
Peíuração ê construçéo de poços de água.
Aluguol de mâquiss o eguigamemo§ pora consm4ão scm )poÍador, êxceto sndgiÍrlgs,

11.2V+ú
42,13-&00
,íill.í&4-{10
44.2-3q1
42r t 2-0{0
43.0s1{5
n32-241

CúUSUI-A TERGEIRA: A empÍ€sa contÍatará EngenheiÍos íBsponsáveis
pele oroGrçáo dos seÍvlp§ dwilamentê ÍEqi$rados no CREA.

rli-ÁUSUIá OUaAtl: O Câpitel Soclal subscrtto a intogralizddo nests dáta
em moeda corí€nte do País é de R$ 60.000,00 (Sêssents mll Í€eis), diüdidos em 60.000 (Sesseí e mll)
qüotâs no valoÍ nominal d€ Rl 1,00 (hum reâl), cede uma.

ntsTRtBurçÀo oo CAPTTAL socrAL
PRISGII.Â MORGAI,IA NERIS
EIIIANUEII.E NERIS àTARTINS

TOTAIS

CúUSl,l.A OUINÍÂ: A ÍB6pon§abllHade dos sôcjo§ á í6tílta ao vdoÍ de
sues quola§, mais todos íespondem solk sÍlammle pâh intêgmlizeçâo do cepnal.

ClâttSULA SEXTAI A âdministrâção da sociededc aerá ax€Ídde pelo
sóclo: PRtSCllá MORGÂÍI|A NERIS, Já quelifcsda, com poderas e sadbufçúês de ssgnar dodrmêntos.
pÍotocoler documsnto€ pôÍantB Íspaíições pu$lícas e empÍesG pri\irdes, (Dnfatar e demitir pessoel,
nomear, sbrir coÍ s bancsÍia, âúôÍizad& o uso do noÍne empÍaseÍial, ,edado, no eIrtaíÍo, om athridedes
eslrenhes ao ifiteÍêssê social ou es$mk ouigaçõês s€ja em Íavor de quehueÍ dos quotÍSas ou dc
têrcêirús, b€ín cono onêÍar ou alienaÍ bens iÍnói/eis de soci€dd6, sêm áutoÍizúgâo do oúÍo sócio.

' r Í'úu§ut-A §ÊÍllrÂ: Os sócios @eÉo (,ê comun rco,üo fixâí uma
retlreda mênsâl, I tlüio dB píole roÍ§, obseNsd.s es dlsposiç6ês rêgulamenlaí€s pêÍllneírtes.

cúusut-â otrÂvA: A sodsdde duraÉo hdet€íminado,
todavie, ser eúinta em

59-400
€00

60.000

59.{(x),00 99,(x}'6
600,00 1,00s6

00.000,m 100,0096

com inlcio dâs alividedeÊ na date do aÍquivâínsnlo na Junla
quahueÍ época poÍ dcdsão dos sódos.

Documêntdí assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ITARANHÁO er.,2811112018, às 13:17.

A autenticibâde deste documento podêrá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta-certidao através do protocolo no: 180804782
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CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA.

cúusuul or* Ao têÍmino oê.har'exifci Sociâ1i et!1 de
dszsíÍbÍo, seÍáo elaborado§: O lnr"ntâítq trn Bahogo cersl " Ogp i».*Égfio oe .ÊgfpOo Oo
EEroiÍio, cabândo ae sódos, na proporyáo d€ suas quol€s, 6 lucms ou pÍeruízos apuradon

PeÍagÍsfo Únlco - Nos guâtío mero6i ságuinte§ so táÍmino do exerddo
sodal, 03 sódG d8liborÊÍüo soôlc a§ conlas ê de§gnarâo admlnHradorB§ se essim pftfeÍirem. (.r8. 1.07í
c í.07& § 2e a erL 1.07t, Cclzm4.

cúugulÁ oEctIf,A: As quolas do capitsl so.lal nâo poderâo ser
slionâdas ou cDdidâs a teícêlÍos cstrrnhos a §odêdrde, sem quê haja concoÍdânci. do oúro sódo, saÍrde
lha sssguÍrda a pü€,reÍênde rÍn lgualdado dâ conafções.

CúUSUIA DÉCIúA PrumElRA : No caso de ínoítê de um (bs sódos, 8
Sod€{tade não se dls§olverá, conlinuaúo cdn o sócio sobíarivBde e os hoÍdsims do 'de cujo§', quo
noneârão um Pmfislional Llbêrsl da m€sÍÍra ár6a pars e sub8tüu(Éo do ütrdaÍ, tudo €m cdlrín acoído €orD
o sódo sobíeviyÊnl€. Gaso nào hda sooído sÍüÍs as paÍt6, o s&io sobíByivente pegâÉ oín ate 12 (dozê)
Ínesêlir em p8Íoelas m€nssB € §rcas.qivas, os dlÍÊltos sos heÍdâims, impoÍtâm:ie lêlrantâda pclo Bdanço
Pstrinoniâl Espodd, cün b6ê dâ @â do óà['o.

cúusuLâ DÉculA §EGUNDA: Ne vigênci8 dede ins{rumêÍ{o,
ocoÍÍBírdo ünp€dimeÍ o o{r incapacidede dê qu81st6Í uín do6 sódo§, seÍá ê§to srcàrftro de sod€dsd€,
mediaÍte dteÍiÉo coíÍÍduel s sou§ diÍBitos o halÉres pagos na Íormâ descÍ a ns drtu§rle dédÍm dcslG
contrato.

cúuauLA DÉGlltA ÍERGEkA: A qushu€f tempo, m€dâírto dedsâo dos
sócio§, poderá 6§e h$rumsmo s€í afleÍedo em todG os sous dispositi\ro§, Íespoitâdrs as foÍmalldades
lâgei§.

CúU§uu DÉch[A OUARTA: Fica ete o peÍa dlrimiÍ es dúúdes o
íesolver os coÍülitos orlundos d€§lê inírumento, o Foío da Comarca dê §ão Luis, Ceplel do Estedo do
Maíanhão, corn rcnúncla a quahu€Í outÍo, por mai§ píiyilegíado qu€ sêjE.

gúrsutá DÉClmA oulltTÂ: os dãnals c8os omissos nese
instÍumenlo ssÍâo í€rohiÍbs d6 oonfoÍmidsde oom s dispoCaõos lêgeis ê apfidveis.

oáUSULA DÉcIuÂ SEXIATA o admlídsffiordêclerâ. sob es pcnes da
lei, que nâo cíá impodldo de €xaíE6r s adÍdÍústÍeçâo da sodedâ(h, por lêi ospocirl, ou em vlÍtude do
coÍrdGíLçro cÍiírüd, ou por sê êílcoírlÍer so0 os eÍElo6 dêla, a pau que vsdâ, âirÉa que teorporeíieÍnêfite,
o âcesso I &tÍgos públicos; ou por cÍime íallmentar, do píEvarlcsçlo, poita ou suDomo, ooncrssâo,
peqllato, ou conlra a economia ponllar, coÍÍrs slstoma fnaocoim nacionâ|, contrâ mÍms da drÍosa dâ
concoÍÍêocla, conlre es Íelações d€ consumo, f6 púolice, or, 8 pílgiiedade. (!ÍLí,01, § tc, CCr2004

E por estaÍem de comum acoÍúo, asiÍúm o pí8seíte instrumeí o om 03
(1ÍÉs) üBs de igüel teoÍ e só Rm, para qu€ pÍoduzâ saus oÍeitos :urídacos e legsle.

Luis (MA), 08 de outubío de 20í0

NERIS
Eócio admlrústÍedoí

NS
lírsÍa do,t ltaa,úade pí 6,ra llen loaa

PRISCILA MORGAITIÂ NERIS

Documento ,Fsinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL 0O ESTADO DO MARANHÃO em 2811112018, às 13 17.

A autenticidâdê deste documento poderá sêr consultadâ êm httpr/wwv/.jucêma.ma.gov.br/consulta cortid'lo através do protocolo no: '180804782
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TORA

Pelo presente instrumento particular, PRISCILI lO§GàttI
IIERIS, brasileira, Cqlteifê-.. e$presaria, nascida em
2L/01/7985, natural : &i !là r ára i"i i'fe portadora do cpr
N'007.262 .203-2s nc ri"oi'zsíàô5iôsô:s' ssi-ua; residente e
domiciliada a Rua Mouraria, Qd 04, Casa 04, Conjunto Solar
dos Lusitanos, Turu, São Luis-MA, CEP 65065-700, São Lu1s.

EDârrtrell.i §erir ldartias, brasileira, solteira, nenor,
estudant.e, nascida én O7 /03/2007, natural de São Luís-MÀ,
portadora do cpE n"606.770.033-66 e do RG n" 0406303?2010-5
SSP-MA, residente r: domiciliada a rua da l'louraria, Qd 04,
Casa 04, Conjunto Solar dos l.usitanos, Tuíu, São Luls-MÀ,
CEP - 65065-700, representada neste ato por sua genitora
sócia PRI§CIIJÀ tOiRCÀNà NEnIg acima quâI j-f icada.

Únicor rócior quê êqpô6 r Socicdada liDitadê COIíSIRITIORÀ
fP ENGEItsCE LIDA-!|E, co acda ar ÀV. irolo pêaror a" 238,
João P.ulo, gtro Iu1! - líÀ, CEP - 650{0-000, inrorito no
CNPü 12 . ?69 .A72/OOOL-81, reaolno da cqra acordo a!.tanr
3êu coDtrsto Socirl" uediaato aa segruintaa elóucuhr I

A sociedade a parl.ir desta data terá sêu capitaf sociaL
aumentado de 60.000,00 (Sessenta mil reais), para
200.000,00 (duzentos miI reais), divididos em 200.000,00
(duzentas mil) quotas no valor de R§ 1,00 (hum real) cada
uma, que fica neste ato, subscríto e integralizado em moeda
corrente o País, conforme distribuiçâo a seguir:

I
digita,mente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO e.r,28l11l2O18' às 13:17

tjriil

OCIOS QUOTAS

IPRI SCII,A MORGANÀ NERIS 198.000,00
EMAUNELLE NERIS MARTINS 2.000,00 1R$ :.000 00

CAPITÂL RCENTAGEI.l

9,008
00t

R$ 19ü.000, 00

200.000,00 R$ 200.000,00 100, 00tFoTÀ],

A autenticidade documento sêr ma

DÍSTRÍBUÍÇÃO DA CAPITAL SOCAL.

\
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Às cláusulas nào
inelteradas;

me nc i.o.nqdg.; ..B,e§tÊ .lnstlulrcnto pe rmanecem

E por estarem
instrumento em 3
teor e date.

de comurn acordo, firmam o prêgente
(três) vlâs de paginas nuoeradãs de igual

São Luis (MÀ} , 26 de Maio de 2012

NERIS

S INRTINS
Reprêrêntada neatê ato por 3uâ gênlEora

Prisclla l{orgam Ner13

ríB,I

rl _'
,uin ooftrcrfl r0 t!Iâ00 !0 ürmmlo ffi

Ú úFí;ll t

ffi
128rg53a

lr 2 gr?!r. !
., ÍtG€IÊGlr ltDa.arÉ i

tk'ügrrei *àr cr ÉrÉc.IO
aaaltLr cr.il ll AE 030.712

lrrl.,

mente JUNTACOMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÁO EM 28111/2018, àS 13:17
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I Página 1 de 6

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME.

2" ALTERÂÇÃO E CONSOLIDAÇÂO DO CONTRATO SOCTAL.

Pelo presente instrumenúo de alteração contratual, os abaixo assinados, PRISCILA
MORGANA NERIS, brasileira, solteira, empresária, natural de Marabá/PA, nascida
em 2110111985, portadora da CNH n'. 03267342386 DETRAN,4\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 EMANUELLE NERIS MARTINS, brasileira,
solteira, estudante, menor, representada por sua genitora a Sra. PRISCILA MORGANA
NERIS acima qualificada, natural de São Luis-,&ÍA, nascida em 0710312007, poÍadora
da Cédula de Identidade n". 040630372010-5 - SSPÀ44 e CPF: 606.170.03346,
residenG e domiciliada 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
n". 238 - Bairro João Paulo/ MA - CEP: 65040-000, devidamente registrada na
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARÁNHÃO sob o n'.21200723143
com registro de 2711012010, inscrita no CNPJ: 12.769.07210001-87 , resolve na melhor
forma proceder à alteragão 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:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica admitido na sociedade nesta data o Sr. ALCEU
PEDREIRA MARTINS NETO, brasileiro, solteiro, empresário, natural de São

Luis,MA, nascido em 0610611977, portador da CNH n". 00041432586 DETRANiMA e

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

CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade nestâ datâ a sócia EMANUELLE
NERIS MARTINS, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, possuidora de 2.000
(duas mil) quotas no valor uniúrio de R$ l, 00, (um real) cada uma, no total de RS

2.000,O0(dois mil reais) a qual cede e transfere suas quotas d; capital social para o sócio

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

aos negócios da sociedade até a presente data.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sócia PRISCILA MORGANA NERIS, sede e tTansfeTe

98.000 mil quotas do capital social no valor unitrírio 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 cláusula primeira.

\
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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
100.000
100.000

200.000

VALOR
100.000,00
100.000.00

200.000,00

50%
50o/o

PARÁGRAFO ÚXICO: A respon sab il idade 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, NCC2002). (Art.1.052 NCC/2002).

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

extra-jud icialmente, nomear procuração em nome de terceiros para representar a
sociedade, a quem cabe o uso do nome empresarial, vedado, no entânto, em atividades
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de qualquer dos quotistas
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização dos demais sócios. (AÍigos 997, VI; 1.011, 1.013.1.015, 1.064
NCC20o2).

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

não esÍí 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 suborno, 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, 1.011, Paúgrafo 1"
NCC/2002).

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

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

n'. 238 - Bairro João Paulo/ MA - CEP: 65040-000, ll NCC2002).

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem as seguintes atividades:
CNAE - 4321-5l00 - Instalação e manutenção elénica.
CNAE - 4221-9103 - Manutenção de redes de dishibuição de energia elétrica
CNAE - 4329-ll04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação

?t

e sinalização em vias publicas, portos e aeroportos

SÓCIos
Alceu Pedreira Martins Neto
Priscila Morgana Neris

TOTAL

CONSOLIDACÃO:

§
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CNAE - 4120.4/00 - Construção de edificios, (residenciais e comerciais e industriais).
CNAE - 4213.8/00 - Obras de Urbanização - ruas, pragas e calçadas.
CNAE - 4313.4/00 - Obras de Terraplenagem.
CNAE - 4322.3/01 - Instalações hidúulicas, sanitriria e de gás.
CNAE - 4212.0/00 - Construção de obras de artes especiais.
CNAE - 4399.1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
CNAE - 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes.

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

Página 3 de 6

SÓCIoS
Alceu Pedreira Martins N(rto
Priscila Morgana Neris

TOTAL

QUOTAS
100.000

100.000

VALOR
100.000,00

00.000.00
50%
50%

200.000 200.000.00

PARÁGRAFO ÚmCOt A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social,
(Art. 997, II[ NCC2002), (Art. 1.055, NCC2002). (4rt.1.052 NCC2002).

CLÁUSULA QUARTA: A Administração da empresa nos seus atos do comércio,
judicial e extrajudicialmente, é exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS
NETO, o qual exerce o cargo de SOCIO ADMIMSTRADOR, com todos os poderes
e afibuições de assinar individualmente, cheques contrair empréstimos junto aos

bancos, contratos com repartições públicas Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias
e empresas privadas, repr€sentar 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. (AÉigos 997, VI; 1.011, 1.013.1.015, 1.064 NCC2002).

CLÁUSULA QUINTA: 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 suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
confra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fe pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, Parágrafo 1"
NCC2002).

\
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CLAUSULA SEXTA: O prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado,
com inicio em27 de outubro de 2010, (Art. 997, II NCC2002).

CLÁUSULA SÉtna,q.: A sociedade poderá abrir filiais, agências, escritórios, em
qualquer ponto do tenitório 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 designarâo um Administrador (es) quando for o
caso.(Art. 1.071 e 1.072, parágrafo 2" e 1.078 do NCC2002).

CLÁUSULA NONA: Ao término do exercício social, em 3l de dezembro, o sócio
administrador prestará contas justificada de sua administração, procedendo á elaboração
do inventiírio, 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 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.

CLÁUSULA DÉCIMÀ SEGUNDA: No caso de um dos sócios desejarem relirar-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 extintâ, cabendo ao sócio remanescente, determinar o
levantamento de um Balanço Especial, na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do
pre-morto deverão, em 9O(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 prr-morto ou entÍio, recebendo todos os seus haveres apurados na data do
Balanço Especial em l0(dez) parcelas iguais e sucessivas, que poderão ser

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

PARÁGRAFO ÚXtCCt: Contados os 90(noventa) dias do recebimento da

comunicação, e não havendo nenhuma manifestação escrita das negociações para
aquisição, ficam os sócios liberados para oferecimento a terceiros das quotas de sua
propriedade.

ê
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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 reserva de lucros, no critério estabelecido peia Lei 6404176 ou, entào
pernanecer em lucros acumulados para futuras destinações.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade resolva em relação a seu sócio. (Art. I .028e I .031do N CCl2002).

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Este contrato social só poderá ser alterado com as

assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: Nos casos omissos e rrão regulados neste contrato,
deverão ser aplicadas às disposições legais constantes na Lei 10.40612002 e na omissão
de também, prevalecem às disposições da Lei 6.404176.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA: 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.

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

CPF Nome

00726220329 PRISCILA IVIORGANA NERIS

78337720387 ALCEU PEOREIRA MARTINS NETO

JUCEI.IA

CBiIIFICO O REOISTRO Ex 01/0A/2020 10:52 gOL {' 2020060a139.
IROIOCOLo: 20060a1!9 DB 03/0a/2020 LO.3A.
cóDroo DE vERrrrcÀÇIo. 12003!51314. xrRE: 21:1,,0723113.
COIrSTRI'TORÀ À! EI'ORIECB I,!DÀ.IIE

LÍLrà! lBRlgÀ RoDnrqras xEraDoxçÀ
sEcRarÁRrà -GanÀL

sÃo LuÍs, o3l o8l202 o

rw.@p!.aa!.ci1.4. gov.br

À válidàdê d.srê documêlto, aê l preaoo, ficá süjêttô à cmprôvàção dê .ua .utêÃttctdad. no6 rê.pêctlvô6 poúàiB,
inforundô sêua de we.ificaçáo.

ASSINATURA ELETRÔNICA

v\



Pmocsso:li', riCC I
Fúer -'Í-ffi--_.--r.+-_-I(âEaÉ 4

-<il-
lJ

Página 1 de 4

CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME.

3" ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os úaixo assinados, PRISCILA
MORGANA ]\IERIS, brasileira, solteira, empresária, natural de Marabá/PA, nascida em
2l/01/1985, portadora da CNH n'. 03267342386 DETRAN^.{A e CPF: 007.262.203-29,
residenteedomiciliadanaRuaTibirin'.05-Quadra-A-ViúaisSãoLuis-MA-CEP:
65070-100 e Sr. ALCEU PEDREIRÁ MARTINS NETO, brasileiro, solteiro, empresário,
natural de São LuisÀ4A, nascido em 0610611977, portador da CNH n'. 00041432586
DETRAN^4A e CPF:. 783.377.203-87. residente e domiciliado na Rua Tibiri n". 05 -
Quadra - A - Vinhais São Luis - MA - CEP: 65070- I00, únicas sócias componentes da
sociedade empresária limitada CONSTRUTORÂ AP ENGETECH LTDA - ME,
estabelecida na Av. João Pessoa no. 238 - Bairro João Paulo/ MA - CEP: 65040-000,
devidamente registrada na,TUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÁO sob
o n".21200723143 com registro de 2711012010, inscrita no CNPJ: 12.769.072t0001-87,
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:

ALTETIAÇÃO:

CLÁUSULA PRIMEIRÂ: A Empresa passa a partir desta data a funcionar no seguinte
endereço Av 03 n". 16 -Loja 04 - Conj. Habitacional Vinhais - São Luis,MA, CEP: 65071-
020, II NCC/2002).

CONSOLIDACÃO:

CLÁUSIILA PRIMEIRA: A Empresa gira sob o nome empresarial de:
CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA - ME, e tem sua sede na Av 03 n'. I 6 -Loja
04 - Conj. Habitacional Vinhais - São Luis/lVÍA, CEP: 65071-020, (II NCC/2002).

CLAUSULA SEGIINDA: A empresa tem as seguintes atividades:
CNAE - 4321-5/00 - lnstalação 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

sinalização em vias publicas, portos e aeÍoportos
CNAE - 4120.4/00 - Construção de edificios, (residenciais e comerciais e industriais).
CNAE - 4213.8/00 - Obras de Urbanização - ruas, praças e calçadas.
CNAE - 431 3.4/00 - Obras de Terraplenagem.
CNAE - 4322.3/01 - Instalações hidráulicas, sanitríria e de gás.

CNAE - 4212.0/00 - 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 con
exceto andaimes.

strução operador,

CLÁUSI]LA 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, totalmente integralizadas em moeda corrente do pais e distribuídas entre os
sócios da seguinte maneira:

SOCIOS
Alceu Pedreira Martins Neto
Priscila Morgana Neris

TOTAL

QUOTAS
100.000
100.000

VALOR
100.000,00
100.000.00

200.000 200.000,00

50%
5|Yo
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PARÁGRAFO ÚmCO: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, (AÍ.
997,III, NCC/2002), (Art. 1.0ss, NCC/2002). (4rt.1.052 NCC/2002).

CLÁUSULA QUARTA: A Administração da empresa nos seus atos do comércio, judicial
e extrajudicialmente, é exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS IrlETO, o
qual exerce o cargo de SOCIO ADMINISTRÂDOR, com todos os poderes e atribuições
de assinar ind ividualmente, cheques contrair emprestimos junto aos bancos, contratos com
repartições públicas Municipais, Estaduais, Federais, Autarquias e empresas privadas,
representar a sociedade, judicialmente e extra-j udicialmente, nomear procuração em nome
de terceiros para represenlar 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, YI; l.0ll, f.013.1.0f5, f.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 virhrde
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
consumoJ fe pública, ou a propriedade. (Art. 1.01I, Parágrafo l'NCC/2002).

CLAUSULA SEXTA: 0 prazo de duração da sociedade e por tempo indeterminado, com
inicio em 27 de outubro de 2010, (Art.997, II NCC/2002).

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

CLÁUSULA OITAVA: Nos quatro mes€s seguintes ao t€rmino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão um Administrador (es) quando for o
caso.(Art. 1.071 e 1.072, parágmfo 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
inventiírio, 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 DÉCIMAi 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. (Arr. 1.056 e

1.057 do NCC2002).

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da

sociedade, devera n
dias, e seus haveres
Décima Terceira.

otificar os outros sócios por
lhes serão reembolsados na

antecedência de 90(noventa)
ue se estabelece na Clausula

\
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cr,Áusur,.q. nÉcnr.c, TERCEIRA: Em caso de falecimento de um dos sócios, a
sociedade não será dissolvida ou extintâ, cabendo ao sócio rcmanescente, 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 Balanço Especial, manifestar a sua

vontade de serem integrados ou não a sociedade, recebendo os direitos e obrigações
contratuais do pré-morto ou enlão, recebendo todos os seus haveres apurados na data do
Balanço Especial em lO(dr:z) parcelas iguais e sucessivas, que poderão ser representadas
por Notâs Promissórias, vencendo-se a primeira após 12O(cento e vinte) dias da data do
Balanço Especial.

PARÁGRÂFO ÚlffCO: Contados os g0(noventa) dias do recebimento da comunicação, e

não havendo nenhuma manifestação escrita das negociações para aquisição, ficam os sócios
liberados para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

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

PARÁGRAFO ÚXICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a

sociedade resolva em relação a seu sócio. (Art. 1.028e l.03ldo NCCl2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Est€ contrato social só poderií ser alterado com as

assinaturas de todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIUA 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 6.4041'16.

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.

\

f

São Luís - MA, 30 de julho de 2021 .
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CertiÍicamos que o ato da empresa CONSTHUTORA AP ENGETECH LTDA-ME consta assinado digitalmente por:
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ATO DE TRANSFORMAÇÃO DESOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE LIMITADA

UNIPESSOAL DENOMINADA

Pelo presente instrumento de alteração contratual, os abaixo assinados, PRISCILA MORGANA
NERIS, brasileira, solteira, empresária, natural de Marabá,/PA, nascida em 2ll0l/1985, poftadora 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 Luis/MA, nascido em
06/0611977, portador da CNH n'. 00041432586 DETRAN/MA e CPF: 7 83.377 .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 LuisÀ,ÍA, CEP:
65071-020, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTÀDO DO MARANHÃO
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:

ALTERÀÇÃO:

CLAUSULA PRIMEIRÂ: A sócia PRISCILA MORGANA NERIS, não desejando
perrnanecer mais na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas, no valor
de R$ 100.000 (cem mil) quotas no valor nominal de RS 1,00 (hum real) cada um4
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.

CLAUSULA PRIMEIRA: com a retirada da sócia O capital que peÍÍnanece 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 distribuído da seguinte maneira:

QUOTAS
200.000

VALOR
200.000.00

Página 1 de 4
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sócros
Alceu Pedreira Martins Neto

TOTAL
100%

200.000 200.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, do capital
social integralizado, (Art. 997,111, NCC/2002), (Art. 1.055, NCC/2002). (AÉ.1.052 NCC/2002).

CONSOLIDAÇÁO:

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 n'.
l6
-Loja 04 - Conj. Habitacional Vinhais - São Luis/lvlA, CEP: 65071-

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa tem as seguintes atividades:
CNAE - 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.
CNAE - 4221-9103 - Manutenção de redes de distribuição de energia e

002).
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CNAE - 4329-ll04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

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 - 431 3.4/00 - Obras de Terraplenagem.
CNAE - 4322.3101 - Instalações hidráulicas, sanitária e de gás.

CNAE - 4212.0/00 - Construção de obras de artes especiais.
CNAE - 4399.1/05 - Perfuração e construção de poços de água.
CNAE -7732-2/01- 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, totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais e distribuídas entre os sócios da seguinte maneira:

QUOTAS VALOR
200-q0! 200.000 00 100%
200.000 200.000.00

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

CLÁUSULA QUARTA: A Administração da empresa nos seus atos do comércio, judicial e
extrajudicialmente, é exercida pelo sócio, ALCEU PEDREIRA MARTINS NETO, o qual exerce o
cargo de SOCIO ADMINISTRADOR. com todos os poderes e atribuigões 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, 1.0ó4 NC(y2002).

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 suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. l.0lf,
Parágrafo 1" NCC/2002).

CLÁUSULA Sf,XTA: 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, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios, destacando para

esta uma parte do capital social da matriz.

CLAUSULA OITAVA: Nos qurtro meses seguintes ao término do io social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão um Administrador (es) qua
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1.072, parágrúo 2" e 1.078 do NCC/2002).
aso.(Art. 1.071 e

sócros
Alceu Pedreira Martins Neto

TOTAL
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CLAUSULA NONA: Ao término do exercício social. em 3l de dezembro sócio administrador,o
prestará contas justificada de sua administração, procedendo á elaboração do inventiirio, 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 nÉCnta: 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 contrâtual pertinente. (Art. 1.056 e 1.057 do NCC/2002).

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: No caso de um dos sócios desejarem rerirar-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 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 12O(cento e vinte) dias da
data do Balanço Especial.

PARTIGRÂFO ÚTXICO: Contados os 90(noventa) dias do recebimento da comunicação, e não
havendo nenhuma manifestação e.;crita das negociações para aquisição, ficam os sócios liberados
para oferecimento a terceiros das quotas de sua propriedade.

CLAUSULA DÉCMA QUARTA: A critério dos sócios e nos atendimentos 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

de st inaçõ e s.

PARÁGRAFO ÚXICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade
resolva em relação a seu sócio. (Art. L028e I .03 I do 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 6.404176.

CLÁUSULA DÉCMA 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.

São Luís - MA, 26 de agosto de 2
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MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digilal

SêcrêtaÍia de Governo Digital

Departamenlo Nacional de Begistro Empresarial e lntegração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

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

CPF/CNPJ Nome

oo726220329 PRISCILA MORGANA NERiS

42760798372 IVABIA DOMINGAS LEOCADIO MOREIRA

78337720387 ALCEU PEDREIRA MABTINS NETO

JI'CEHÂ

CERIITICO O IIGIAIiO Ex 3OlOAl2O2l 09:O9 AOB xe 20211116033.
PiO!OCOI,O! 211116033 DE 2A / OA I ?OZL.
cóDrco DE vEirErc çÁor 12106{01552. crpi, DÀ s!DE: 12769072000187.
lIxE: 21200123143. COx BIEIIOS DO ,rlOraÍRO Ê . 25|OA/2O21.
colt6lRul]08À ÀP lLoglEcE LTDÀ-I(E

LÍttl, tEaiaat (rDar(írEa xE DorçÀ
sEcn!tíf,rÀ-oEnÀr

ffi.dPtê..frcll.D.goY.br
À validad. dêEte d@lentôr se irprê66o, fica 6uléLto à cdplovàçào de su. àutentlcidàdê n@ !.!!etiv@ portài.,

inforu.do aeu6 rê.pê.tivo. .ódi9o6 dê vêllfl.açào.

I0EN'UFTCAÇÃO DO(S)]ASS,|NA}{IE(§)
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;ÀcíIffiffilE Governo do Estado do l\y'aranhâo
Sêcrelaria de Estado de lndústria ê comércio - SEINC
Junta Comêrcial do Estado do l\.,larânhão

lvPPttÁ lffRúm !e
EÁCIL x i xHÁo-

CERTIDAO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Me SINREM

Cêflicamos que as iníorÍnações abâiro conslam clos documenlos aíquúaclos
nesta Jtinta Comeíciale são vigentes na data da sua expodiçáo.

Protocolo: [,'14C2201 720306

Sltuaçâo

Stâtus
SEM STATUS

Endêreço Completo 03, LO.JA 04, lle 16, xxxxx, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - Sáo Luís/ilA - CEP 65071-020

Certilicamos que CONSIRUTORA AP ENGETECH LTDA-|\,4E

encontra.se registlada nesta Junta Comercial, como seguê:

NrFE 2120023143

GNPJ 12769.0720001-87

Ato

002

002
002

002
002
002

Número

20211116033

Arqulvamêntoa PoateÍloÍes

Dálâ

30108/2021

Dascrlçáo

ALTERACAO DE DÂDOS (EXCETO NOME
EIVPRESARIÂL)
CONSOLIDÂÇÃO DE CONTRATO/ESTÂTUTO
ALTERÂCÂO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
coNsoLrDAÇÃo 0E ooNTRATO/ESTATUTO
coNsolrDAÇÃo DE CoNÍRATO/ESTATUTO
ALTÉRACAO DE DAOOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANCO
BÂLANCO
BALANCO
BALÂNCO
AÂLÂNCO
8ÂLÂNCO
BÁLÂNCO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

20211116033
20210904461

30i08/2421
0a"0AnA21

202i0904461
20200604139
20200604139

02104/2021
03108/2020
03/08/2020

223

223
223
002

20190344946
20180394169
20160393450
20151000867
201405387ô3
20130476749
20120469634
20i20373556

14105/201
23t05t201

223
223
315
090

20110372930
201to026497
20100ô40710
21200723143

NAMENTO DE MICROEMPRESA
TO

Esla certidão Íoi
Ss impíessa, veíilicaí suâ

ráno de BrasÍlia).

, com o código 5IrGVXFíC-

milffitl[Inill

ldel

r3/06'2011
20101 12011 ..

2711§!2010 ,:,. .,'..

nnwo10

' Ricârdo Dlnlz Das
Secreráriolâ) Gê.al

I

\

BL



FACIL URAfi^O-
Governo do Eslado do Maranháo
Secretaria de Estado de lndúsÍia e comércio - SEINC
Junta Comercialdo Estado do Maranháo

iiiêiitnrmie-

F

\

Protocoloi MAC220l 720248

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de BegistÍo de Empresas Mercantis - SINREM

Cêrlilicamos qle as inlormâqôes abarxo constam dos documenlos aíquvados
nesla Juntâ Cofilerciãl e são vigenles na dala da sua expediçáo.

Endoreço Complglo
Avênida 03, LOJA 04, N0 16, CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS - São Luís/MA - CEP 65071-020

lnicio de Atividade
27t10t2010

Nomê EmpErárirl: COi{STAUTORÂ AP EI{GEÍECH LTOA-UE

Nlturczq Juíidic.: Sociodâde Emp€sánâ Uínnada

Data de Ato Constitutivo
27t10t2010

NIRE (Sede)
21200723143

Obieto Soc,ial
INSTALAÇÂo E MANUTENÇÃo ELÉTBIcA; MANUIENÇÃo DE REDES DE DISTRIBUIÇÃo DE ÉNERGIA ELÉTBIcA; MoTAGEM E INSTALAÇAo
DE stsrEMAs E EEoutpAMENTos DE TLUMTNAÇÃo E srNALrzAÇÃo EM vrAS púBLtcAS. poRTos E AERopoRTos; coNSTRUÇÀo DE
EDIFÍCIOS; oBRAS DE URBANIZAÇÃo. BUAS, PRAÇAS E CALÇADAS: oBBAs DE TERRAPLEI'IAGEM: INSTALAÇÔES HIDRÁUUcAS,
sANlTÁRns E DE GÁs; coNSTRUÇÀo DE oBRAs-DE-ARTE ESpECtAts; pERFUBAÇÀo E coNSTRUÇÃo DE poços DE ÁGUA;ALUGUEL DE
MÀoUINAS E EoUIPAMENToS PARA coNSÍRUÇÃo SEM oPERADoR, ExCETo ANDAIMES.

PÍazo dê Duraçáo
lndeterminado

Oâdos do Sóclo
Nome CPF/CNPJ
ALCEU PEDREIBA MARTINS783.377.203.87
NETO

Dados do Administradol
Nome
ALCEU PEDREIBA MARTINS NETO

Participação notdrlta
B$ 200.000,00 ,.t,, .

CPF

'ir'Apécie de sóclo
til§ócio

AdmlnlstradoÍ
S

TéÍmlno do mandalo
lndeterminado

Térmi do mândato

Úl|imo Arquivamento
Oelâ
30t0at2021

Número
20211116033

Sltuação

Status
SEM SÍATUS

Esla certidáo Íoi
Se impÍessa, verilicar sua

1t2022, às 1 (horário de Brasília)
, com o código Q3RBAHEC

rmilffiln[[II[I
Riiirdó Dinlz Diâs

Secretár o GeÍal

r

C8plral Soclâl
R$ 200.000,00 (duzenlos mil reais)
Capital lntegralizâdo
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Porte
ME (Microempresa)

1dê1

I clp.r

lrz.zos.ozzooor-ez

,,

002 to61

\



0711012021 14t50

Aprovado pela lnstruÇão Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE TNSCRTÇÁO

12.769.072t0001-A7
fIAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL 2?110t2010

NOME EMPRE§ARIÀL

CONSTRUTORA AP EIGETECH LTDA.

LO DO ESTAEEIECIMENÍO (NOME OE ÊANÍASIA)

AP ETIGETECII ELECÍRIC STRUCTURE ME

E O€SCRI OAATI!1OAOE
,í3.2í -+00 . lnstalaçáo e manutenção elátrica

OE DASATIUDADES FCON tcas s€cu
,12.21.9-03 . Ííanut€nÉo d€ lede3 de dlstribulção do eneÍgla elarica
43.29.í-(X - Íúontag€Ír e instalâção ds gistemas e.quip€mento. de lluminação e siralizâÉo 9m viôs públlcas, ponoB s
aoroportos
4í.2G.i+.00 - Construcáo d€ sdifcloB
42.í3{-00 . Obras do urbanlzação - ruas, pEças e calçadas
43.13-1-00 - Ob.as de t€rraplenagem
il2.l2-0{0 - Consllução do obras de aÍte espoclais
/8.99-t.05 - Psríüraçâo s construçào do poços de água
77.32-2.01 - Aluguol de máquinas ê oquipamontos para construçÉo s.m op€n dor, otcoto andâlmes
i13.22-3-Oí - lnsralaçóG hldÉulicas, sanitárias e do gás

E DA NAÍUREZA JU otca
206-2 - Sociedade EmpÍesárla Limitada

LOGRADOURO NÚMERO

í6AV 03, LOJA O.l

CEP

65.07í.020 CONJUNÍO HABITACIONAL
VINHAIS

sao Luts

ÊNDEREÇO ELEÍRÔNICO
ir.DOÍrlll{GAS@YAHOO.COÍú.BR

TELEFONE

(38) 3197{,t15

ENTE FEDERAÍIVO RESPONSAVEL (EFR)

CADASÍRAL
ATIVA

DÁTÁ O SIÍUAÇÃO CAOASÍRA|
27t1012010

MOÍIVO DE

srÍúÀ@EsPEahL OATA OA SITUAÇÀO ESPECIAL

A

1t1



28101 12022 14:11 Consulta SINTEGRÁ / lC[.,1S

Maranhãg Consultâ P,lbtica 
-a-o 

Cgdastro do Estado do
,lAQnháo Secretaíia dd Fazenda

SINTEGRNICMS

tDENTrFrcÀçÃo

CGCI 12-169.A12/OAOI-a7 In3criçáo Estadual: 12.345573-2

Razáo Sociel: CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA

Rêgimê Apuração: Sl[1PLES NACIONAL

ENOEREçO

Logradouro: AVE 03 LOJA 04

Número: 16 Compl€mento:

B.iTTo: CON]I,NÍO HABIIACIONAL VINHAIS

Itlunicípio: SAO LUIS UF: IqA

CEP: 65071020 DDD: Telefonê: 88450345

PíocssSo: in'r'r Cü i
Folhai-l3l_
Rubrha: a.-'r-

INFORT'IÂçóES COMPLEMEI{TARES

cÍ{aE Principâl:4321500 - TNSTALAÇÃO E [,IANUTENçÃO ELETRICA

Cl{ÂEs Secundários

4213800 oBRÂs DE uRBANrzaçio - RUAS, pRÂEAs E caLçaDÀs

4221903 MANUTENÇÃo oE REoEs oE otsÍRtBUIçÃo DE ENERGIA ELÉTFJCÁ

-..--^, aLuGUEt OE,,"..,. 
AN.,ÂlMEs

MÁQUINAS E EeuIpaMEMros paR coNgrRuÇÃo sEM opÊRAôoR, ExcEÍo

rNsraLAÇõEs HrDúulrcas, saNITÁRhs E DE 6Ás

4329r04 I,4oNTAGErl E IÀrsraLAcÃo DE slsrÉMAs É EeutpaMFMos DÉ ILUMI\açÃo E

stNALlzÂ(.ro Ev !la5 PLB,tcas, PoRros E aFRoPoRTos

4399105 PERFURÀçÂo E coNtrRuÇÃo DÉ poÇos oE Á6uÁ

coNsÍRUÇÃo DE EorFicros

Sltlaçâo cádestral vigêntê: HAaILIaDO

Datã desta Situação câdestral: 03/11/2021

Data da Consultà: 28|OU2O22

l{úmero dá Consultà:

oBRtGÀçôEs

NFe a pêítir de (CNAE's): 26110/2015 - (Devido emissão voluntárla).

EDF â paítir dê:

CÍE a partir de:

Obsêrvâéo: os dados ôcima estão baseados em informâçõcs fomecidâs pelo próprao
contraburnte cadastrado, Não vâlem como cêrtidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fàzenda e nêm excluem a responsabilidad,r tributária
derivada de operôçõês com ele ajustadas,

Nôvâ coüsuítã lhpdmir

f
aplicacoes.mâ.gov.br/sintegra/jsp/consultaSintegra/c )nsultaSintegrâResultadoConsuita.jsí 1t1

r
{

Estado do

Dêrcílçro CIIAE

] 4313400 OBÂÁS DE TERRAPLENAGEM

] 4212OOO , CONSTRUÇAO OE OBRAS'DE.ARÍE ESPECIAIS

a
Descnvolvrda pcla ScÍaz/COÍEC - 2D05-2012



MINISTÉR|O DA FAZENDA
Secretada da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DíUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA.
CNPJ:'l 2.769.072000í{7

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidâs de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiícado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisáo judicial que determina sua
desconsideração para íns dê certiflcação da regularidâde fiscal, ou ainda náo vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execuçáo Íiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideraçáo para Íins dê
certiícaçáo da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.2'12, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfu .gov.br> ou <http:/Á,vww.pgfn.gov.bÊ.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2t1Ol2O14

Emitida às 12:15:03 do dia 0911112021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 0810512022.
Código de controle da ceÍtidáo: 4E03.E79E.52C6.27F5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I
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Processo; 00{

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

No Certidão: 233084121 Data da 0411112021 17:12:33

lnscriçãoEstadual: 12U55782 CPF/CNPJ:í2769072000'187

Razão Social: CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA

Endereço: AVE 03 LOJA 04, 16 CEP: 65071020 - CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS

Telefone: (98)88450345 Município: SAO LUIS UF: MA

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

substanciado pêlos 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 CeÉidão: í20 (cento e vinte) dias: 0410312022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãot 12111 12021 1 1 :03:26

\
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F5g."'gpulrnuuaã-il_.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

No Certidão: 078904121 Data da 0411112021 17:14:41

lnscriçãoEstadual: 123455782 CPF/CNPJ:12769072000187

Razão Social: CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA

Endereço: AVE 03 LOJA 04, 16 CEP: 6507í020 - CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS

Telefone: (98)88450345 Município: SAO LUIS UF: MA

Certificamos que, após a realização 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 1911212AC2, 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 CeÉidão: 120 (cento e vinte) dias: 0410312022.

A autenticidade dêsta certidão deverá ser confirmada no endêreço:
http://portal.sêfaz.ma.gov.br/, clicando no item'Certidóes" e em seguida em "Validaçáo de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMEN E.

\

Data lmprêssãot 1211 I 12021'11 :O4:O2 ^(s
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PREFEITURADE SÂO LúS

SECRETÂRIA MI.'NICIPAL DA FAãI{DA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGÂTTVÂ

NúMERo DÂ cERTTDÃo i 000067 zz7 62022

validad,et 09lo2/2ozz

CERTIFICÂM
lo2t22t092t2

ffi

arNoe NÃo RrcrsrReoos o@

Município: SAo LUIS - MA

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

tendo sido lawada em São Luís (lte), em 10 de janeiro de 2022 ?s 10:05, sob o código de

autenticidade n" 0FÁA26E3EFA0ó615Â03D1B5F7673F467.

A autenticidade destâ certidão poderá ser confirmada na Internet, em

httos/ /stm.semfaz.saoluis.ma.qov.br/validacaocertidao.

\§

c]|IPIi 12.7 69.07 2 / OOO7-87 InscriÉo Municipal 73860008

Raáo Sociat CONSTRUTORÁ AP ENGETECH LTDA'ME

43215OOOO _ INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Número:16

Irgradouro: AVENIDA 03, LOJA 04

BaiTTo: CONJUNTO HABITACIONAL VINHAIS

complemento:

CEP': 6s07 t02o

,NÃO 
É VÁI.DA A CERTIDÃO QUE CONTTVER OU ENTRELINHAS.''

CERTIFICAMOS OUE. VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
CONSTATAMOS EXISTIR. NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTR.Â.DAS NA INSCRICÃO DA PESSOA

IURÍDICA DESCRITA ABAIXO. AS QUAIS ESTÀO COM EXIG]BILIDADE SUSPENSA, CONFORME O

DISPoSTo No ARTIGo i51 Do cTN E NoS ARTIGoS 80 E 81, DA LEI 6.289. DE 281].2/2071,
RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDÂ PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS

lÍ



20t01 12022 09:52 Consulta Regularidade do Empregador

,-' (,t

Voltar

C/|.I;{À
cÁtxA ECCrNÕM1cA FEDE RAL

CeÉiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: t2.769.o72looot-a1
Razão SocialroMSTRUToRA AP ENGETECH LTDA

Endereço: AV TRES LOJA 04 16 / vINHAIS / SAO LUIS / MA / 65071-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica 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.

Validade:03/0 1 / 2022 a Ol / 02 / 2022

CeÉificação Número: 2022010300335236816951

Informação obtida em ?o/oL/2022 09:52:32

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

httpsJ/consulta-cÍf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregadorjsí

\
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Processo:'iit rlCC: .

Folha: t),Ç.
Ruàrlca: a.-ll_>.

tlmprimir
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T'RABALÍO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: CONSTRUTORA AP ENGETECH LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
GNPJ : 12 .7 69 .072 / 000L- 87
Certidão n": 2L62832 / 2022
Expedição: 20/0L/2022, às 09:51-:56
Validade: 18/07 /2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da dat.a
de sua expedição.

CCTIifiCA-SE qUE CONSTRUTORÀ ÀP ENGETECH LTDÀ. (MÀTRIZ E FII.IÀIS),
inscrito (a) no CNPJ sob o n' 12.769.072/OOO:--8?, NÃo coNsTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabafhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsoLidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 201L, e
na ResofuÇão Administrativa n" L470 /20]-f do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil-idade dos
Tribunais do Trabafho 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 seus estabel-ec imentos , agências ou fifiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho
Internet (http: / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀçÃO IMPORTÀNTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em iulgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, incl-usive no concernente aos
recol-himentos previdenciários, a honorários , a custas, a
emolumêntos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de exêcução de acordos firmados perante o Ministérío Púbfico do
Trabalho ou Comissão de CônciliaÇão P

sua
na

\
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