
CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITAD4
DENOMINDA: VENXJS COMÉRCIO ECONSÕrküÇÕÈ&LTOA."':

Sócio Quotas Valor (RS) I %
FRANCÍMÁRIO DE SOUSA GONÇALVES 99.000 99.000,00 99%

RAIMUNDO ALVES VIEIRA FILHO - 1.000 1.000,00 1%

TOTAL loe.ooo 100.000,00 r 100%

o
.\

CLÁUSULA SEXTA - Aresponsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem soiidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - Aresponsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem soiidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade e a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicialmente, será exercida pelo sócio FRANCIMARIO DE SOUSA
GONÇALVES, cumprindo a realização de todos os atos, transações e operações referente ao
objeto social, inclusive de alienação e oneração do patrimônio social, respondendo para com a
sociedade e paracom terceiros, solidária e ilimitadamente pelo excesso de mandato e pelosatos
que praticarem com violação da lei e presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O administrador terá mandato por tempo indeterminado e terá
direitoa uma retirada mensal a títulode pró labore, em valor a ser fixado a cada mês de janeiro
de cada ano e vigente para todo o exercício.

PARAGRAFO SEGUNDO —O administrador, isoladamente, poderánomearprocuradores "ad
judicia" "ad negotia' em nome da sociedade, devendo o instrumento especificar os respectivos
poderes e prazos de validade.

PARAGRAFO TERCEIRO - A denominação social somente poderá ser usada nos negócios
ou operações relacionados com o objetivo da sociedade, sendo expressamente defesa em avais,
fianças ou quaisquer outras garantias ein favor de terceiros, os quais se executados, serão nulos
de pleno direito e não obrigarão a sociedade.

PARÁGRAFO QUARTO - O administrador poderá, isoladamente, praticar todos os atos
necessários ao desenvolvimento social da sociedade, podendo abrir e encerrar contas bancárias,
emitir e assinar cheques, solicitar talonários, emitir faturas, darquitações, alienar bens móveis e
imóveis e enfim, tudoquese fizer necessário ao desempenho dosnegócios sociais da sociedade.

CLAUSULA NONA - Ao lérmino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventáno, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, que será aprovado
através de reunião dos sócios, cabendo aos sócio?», na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas, podendo os sócios optar pelo aumento de capital, utilizando os lucros e/ou
compensar prejuízos em exercício futuro.

CLAUSULA DÉCIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser vendidas,
cedidas ou transferidas a terceiros sem o reconhecimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade decondições e preço direito de preferência para a suaaquisição
se postas á venda, formalizando, se realizada a sessão delas, a alteração contratual pertinente.

CL.ÁÜSULA DÉCIMA PRIMEIRA -- No caso de um dos sócios deseiar retirar-se da
sociedade, deverá notificar aos demais sócios, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta)
dias, devendo as quotas seremoferecidas primeiramente aos outros sócios.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - No caso de falecimento de um dos sócios, a sociedade
não será dissolvida ou extinta, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantameRtíTde um
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Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 26/02/2014 Sob N* 21200855937
Protocolo : 140151826 de 25/02/2014 NIRE: 21200855937
VENUS COMÉRCIO ECONSTRUÇÕES LTDA
Chancela : 94F222A9D827766E410E3CAEF2AC7199B3439DF4

Sâo Luls. 27/02/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secreláfio(a)Geral



CONTRATO SOCIAL DASOCIEDADE EMPREg;4íUA.fciMiTAI)A: .'.
DENOMINDA: VENUS COMÉRCIO ECONSTOU<;»ÍES ETD^- :

balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão em 90
(noventa)dias da data do balançoespecial, manifestara sua vontadede serem integrados ou não
à mesma sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratnais.do sópio extmto, tm então,
recebendo todos os seus haveres, apurados até a data do balanço espetíal, com tO (dez)
prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data dò balanço
especial.

PARAGRAFO ÚNICO - As quotas liberadas pelos herdeiros do sócio pré-morto, pela
manifestação de não integrarem a sociedade, poderão ser adquiridas por terceiros estranhos à
sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador FRANCIMARIO DE SOUSA
GONÇALVES, declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração
da sociedade, por lei especial, ou emvirtude de condenação criminal, ou por se encontrar sobos
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. 1.011, § 1% CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica estabelecida que a sociedade não terá conselho
fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os casos omissos neste instrumento e no código civil na
partesobreas sociedades limitadas s^ão regidos pela lei6.404/76 como legislação suplementar.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA - Os sócios elegem o foro de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, para dirimir dúvidas oriundas ao presente contrato, com a expressa renúncia de
quaisquer outro, poismais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 03
(três) vias de igual teor, processahdo-se emseguida os devidos registros.

São João dos Patos (MA), 20 de fevereiro de 2014.

!/MVUÁryltaylÃO cL Jp OCorséi- ^í3£^/-.aÂ.
Francimário de Sousa Gonçalves /

Sócio - administrador

2^^

i/hí/A^Pà yi£i(íA I-íluõ
Raimundo Alves Vieira Filho

Sócio
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Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registroem26/02/2014 Sob N" 21200855937
•• •Protocolo; 140151826 de 25/02/2014 NIRE: 21200855937

J UCEMA VENUS COMÉRCIO ECONSTRUÇÕES LTDA
. .Chancela; 94F222A9D827766E410E3CAEF2AC7199B3439DF4

São Luís. 27/02/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

SeQretârio(a} Geral —



CONTRATO SOCIAL DASOCIEDADE EMPRJS;4íUtA.tiMiTA!>A: .'.
DENOMINDA:VENUS COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES ETDÀ." :

balanço especial na data do falecimento ocorrido. Os herdeiros do pré-morto deverão em 90
(noventa) diasda datado balanço especial, manifestar a suavontade de serem integrados ou não
à mesma sociedade, recebendo os direitos e obrigações contratriais.do sóííío exbnto, xju então,
recebendo todos os seus haveres, apurados até a data do balanço espedal, com 10 (dez)
prestações iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) dias da data dò balanço
especial.

PARAGRAFO ÚNICO - As quotas liberadas pelos herdeiros do sócio pré-morto, pela
manifestação de não integrarem a sociedade, poderão ser adquiridas por terceiros estranhos à
sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador FRANCIMARIO DE SOUSA
GONÇALVES, declara sobas penas da lei, que não está impedido de exercer a administração
da sociedade, porleiespecial, ouemvirtude de condenação criminal, ouporse encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peitaou suborno, concussão, peculato, oucontra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fépública,ou a propriedade, (art 1.011, § 1®, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
fiscal.

Fica estabelecida que a sociedade não terá conselho

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os casos omissos neste instrumento e no código civil na
parte sobre as sociedades limitadas sea^ regidos pelalei 6.404/76 como legislação suplementar.

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA —Os sócios elegem o foro de São João dos Patos, Estado do
Maranhão, para dirimir dúvidas oriundas ao presente contrato, com a expressa renúncia de
quaisquer outro, poismais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados assinam as partes o presente instrumento, lavrado em 03
(três) vias de igual teor, processahdo-se em seguida osdevidos registros.

São João dos Patos (MA), 20 de fevereiro de 2014.

:P rt 'paconA.AOM^Àvin/SiAy^O
Francimárío de Sousa Gonçalves

Sócio - administrador

ÍA\(/Ji/Oô VíÉi^M \ÍLÍ^o
Raimundo Alves Vieira Filho

Sócio

Cm'̂ SAO JOÃO DOS PATOS ,
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Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certincoo Registroem 26/02/2014 Sob N"21200855937
•• •Protocolo : 140151826 de 25/02/2014 NIRE: 21200855937

J UCEW1A VERUS COMÉRCIO ECONSTRUÇÕES LTDA
. .Chancela: 94F222A9D827766E410E3CAEF2AC7199B34390F4

São Luís. 27/02/2014

CLEDINiCE BASTOS DA FONSECA

Seçretârio(a) Geral —
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07/02/2018 Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
19.810.382/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

TITUI ODO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES

ME

CÓDIGO t DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

DATA DE ABERTURA

26/02/2014

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
38.11-4-00 • Coleta de resíduos não-perigosos
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R MARIO ANDREAZZA

CEP

65.665-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO

HOR{ZONTE.CONTABIL@IG.COM.BR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

NUMERO

1096

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SAO JOÃO DOS PATOS

TELEFONE

(99) 3554-9013

UF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
26/02/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/02/2018 às 20:18:41 (data e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capitai Social

-"ia 1,"

http;//www receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Página: 1/1

Voltar



07/02/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CM . SÁO JOÃO DOS PATOS
COMJSSÃOPERMANtNTt CI>íC::aÇAO-lANtNTt CI>íC::aÇAO-^

ProcKSon".

Folhi n®

CERTIDÀO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME

CNPJ: 19.810.382/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos 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 contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 20:22:42 do dia 07/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2018.
Código de controle da certidão: A28B.2DD9.59C9.CCE8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

3
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 002609/18 Data da 15/01/2018 10:05:12

Inscrição Estadual: 124317235 CPF/CNPJ: 19810382000147

Razão Social: VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MARIO ANDREAZZA, 1096 CEP: 65665000

Velefone: (99)35549013 Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

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

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n® 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de

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

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/05/2018.

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 Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/01/2018 10:05:12



07/02/2018 hUps;//www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Ctf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=21620810&VARPessoa=21620810&VARUf.

CAIXA ECONÔMiCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19810382/0001-47
Razão Social: veimus comercio e construcoes ltda me
Nome Fantasia:VENus comercio e constroes

Endereço: RUA mario andreazza io96 / centro / sao joao dos patos /
ma / 65665-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 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: 30/01/2018 a 28/02/2018

Certificação Número: 2018013013045244122053

Informação obtida em 07/02/2018, às 22:23:19.

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

CM - SÁO JOÂO DOS patos
COMISSÃOPERMAfJfNTEDEüpTAÇÀO• CPL >
Processo n°

Foiüi fi"

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=21620810&VARPessoa=2162081 OÃVARUf=MA&V.. 1/1
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PODER JÜDiCiÁBiO
JUSTIÇA DO TRABALiiO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.810.382/0001-47

Certidão n°: 144407838/2018

Expedição: 07/02/2018, às 20:08:36

Validade: 05/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VENÜS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n" 19.810.382/0001-47, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

^ Certidão em.itida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto ás obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério PúbMco do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Válida até

Finalidade

Inscrição

Estado do Maranhão

Prefeitura de São João dos Patos
Secretaria Municipal de Fazenda

Setor de Tributos

Aisinalura ^ —

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NO 37003024

03/05/2018

FINS DIVERSO

11024558-04

Contribuinte VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME

CPF/CNPJ 19.810.382/0001-47

Endereço RUA MARIO ANDREAZA 1096 CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

n. Í 'i i ..
CERTIRCO, para OS devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos

competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTA DÉBITOS referente ao contribuinte acinr
especificado, Inscritos ou não na Dívida Ativa, até a presente data.

Ficam, todavia, resalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham £
ser posteriormente apurados.

Apresente cerilídap original, sem conter rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, tem
validadeaté a data acima especificada.

CJordialmente,

Observação

SÃp JÍDÃO DOS PATOS, 03de janeiro de 2018

.1 !•• '

...

FRANdSCe^MOSSAl^i&NA SILVA
Agente de Tributos Fiscais

*> ^1-' ti*}-.'

X.. :



Válida-até

FInaiidade

Contribuinte

Inscrição

Atividade Econômica

^ CPF/CNPJ
Endereço

Estado do Maranhão
Prefeitura de São João dos Patos

Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Tributos

CM - SAt) í .y.:; i.os PAÍQS
COWiSSAC f\'. ^'.rN: L •Cl
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Assinatura

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NO 37003026

IPTU # IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA

03/05/2018

HNS DIVERSOS

VENUS COMERCÍO E CONSTRUCOES LTDA ME

11024558-04 ,

COMERaO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

19.810.382/0001-47

RUA MARIO ANDREAZA 1096 CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos ógãos
competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO constam débitos.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos quevenliam a
ser posteriormente apurados.

Apresente certidão originai, sem conter rasuras, emitida em duas vias de igual teor e forma, tem
validade até a data acima especificada.

• -'f •<.

SÃO JOÃO DQS PATOS, 03 dejaneiro de 2018

Observação • '

I

FRANCISCO RAMOSSANTANASILVA

Agente deTribúüis Fiscais



Válida até

Finalidade

Contribuinte

Inscrição

Atividade Econômica

CPF/CNPJ

Endereço

Estado do Maranhão
Prefeitura de São João dos Patos

Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Tributos

CM • SAO
COtóiSSAOí-t.- .'.V ' ^ - . rn.

Folhi n"—

Aisinítura;

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NO 37003025

DANT # RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

03/05/2018

FINS DIVERSOS

VENUS COMERap E CONSTRUCOES LTDA ME

11024558-04

COMERaO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19.810.382/0001-47

RUA MARIO ANDREAZA 1096CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

"í''®«"ifomiidade coiTi as informações prestadas pelos ógãoscompetentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NAO constam débitos.

c£»r todavia, ressalvados odireito da Fazenda i^unicipal de cobrar quaisquer débitos que venham aser posteriormente apurados.

v=,!iri=.Ho PJfsente certidão dnginai; sem conter rasuras, emitida em duas vias de igual teor eforma, temvalidade ate a data acima especificada.

SÃO JOÃO. DOS PATOS, 03 de janeiro de 2Ó18

Observação

FRANCISCO RAI40S SANTANA SILVA

Agente rfetríbiitós Hscais
DIRET«

iVa

S



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE SÃO JOÃO
DOS PATOS-MA

CM - SAO J. ••/'•Ü (AJS PATOS

Procnson'

Folh» n»

Assinatura

CERTIDÃO DE ÍFALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a

requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos

referentes às Varas de Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou

Extrajudicial e insoivència Civil, a partir do dia 07 (sete) dias do mês de

fevereiro do ano de dois mil e oito (2008) até o dia 07 (sete) de fevereiro do ano

corrente, constatei NÃO EXISTIR ações de Falência e Concordata em trâmite contra

a empresa VENUS COft«ERCIO E CONSTRÜCOES LTDA, inscrita no CNPJ

sob o n® 1d.310.332/0001-47. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de

Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de São João dos Patos do

Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente

certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum/Casa da Justiça, nesta

cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão. Eu, Guilherme^ Henrique

Madeira Sampaio, Secretário Judicial, consultei e digitei, subscrevo e assino. São

João dos Patos/MA, 07 de fevereiro de 2018.

•iO\

000000^4866

GUILHERME HENRIQUE/felADEIRA SAí\»1PA:0
slecretário Judicial

Foram recolhidas custas pelo Boleto n°. 18.057.101.000.184.101-2

o CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelosoiicitante. Suatitularidade deverá ser conferida pelo irneressado ou
destinatário. A consultanão abrange cartaprecatória.
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA

Sede: Fórum/Casa da Justiça
Rua: Marechal Hermes da Fonseca, S/N, Bairro Sao Raimundo - CEP: 65665-000 - sao João dos Patos-MA

Fone; (99) 3551-2773

f



Foltij

Ajsinaluti _

TERMO DE ABERTURA

i ..i> PATOS '
:áo-ce

Estas folhas continuas numeradas del(um)a2( dois ), por processamento
eletrônico, sentóo de registro do Balanço da Empresa: VEííuS COMERCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, situada na Rua Mario Andreazza, 1096 - Centro, na
cidade de São João dos Patos - MA, devidamente registrada no CNPJ:
19.810.382/0001-47, na Jucema 21200855937, e no Estado: 12.431.723-5, este
documento registrará as escriturações contábeis realizadas no período de 01.01.2016 à
31.12.2016.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 01 deJaneiro de2016.

FRANCIMARIO DE SOUSA GONÇALVES
CPF: 877.107.733-20

Sócio Administrador

MARIA DE JESU
Técnica em Com

O DE SOUSA

CRC/MA-008505/0-1

-i..-



híOM - Cí®®K30E COmmíCteLIDA- aiE
CriPJ; 19.810.382/0001-47

INil%S^&>KtiaBiSto.MDSSBa, 1096- C<^i%GBP;6$.6S5^-Sii»lQfodosK^-m
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140.074-85

4S7.739A2

CM - SAO JOA :. i iO.S (?ATOS
COMiSSAO >í sv-".; N'i ::UiC^.CÁO •c
Processon'»

Folha n'.

Assinatura-

rnms^

IMsâlizsào

Mâq^snas e
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(-:

30.485,90
IISH^ÍO
3.060,74

PASSIVO
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Qipiai
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^ Jiâo éasTa^-MÂ, 314ie Deaoaidiro & 2016.

w
JUCEMA

a®:877.m733-a)

=Sot> AáBaáBB^®&re-'

Junta Comercial do Estado do KAaranlião

Certifico o Registro em 03/03A2017 Sob N*: 20170254712

Protocolo : 170254712 de 03/03ÍÍ017 NíRE: 2120085^7

VENUS COBlIStCtO E CONSTRUÇÕES LTDA • ME
Chanceia: 04^332300QAESE6A04607(»E7E470FD£FBB2F11

São Luís, 03/03/2017

LQian Therssa Rodrigues Mendonça



CNPÍ: l9M03mmi-47

mm- 2í2mm5SS7 íms&^lSmáíiaá a.® Í2.431.723-5
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' Só^Ads^^ss^=

Junta Comercial do Estado do Maranhão

Ceitiiux} o Registro em 03A)3/2017 Stdi N"; 20170254712

Protocoto: 170254712 de03«J3r2017 NIRE: 21200855937

MEms amÉROo e construções ltda - rse
Chancela: O4ra3323OQ0A£dE6A046D705E1^47CFDEFB62F11

São Lu!s, 03/03/2017

LflianTlieresa Rodr^uss {Mendonça

CM -SAO lOÃO DOS PATOS^•;;í?Ar-vr.;:vs'r'l^!C^ÇAO-
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TERMO DE ENCERRAMENTO

cv.
CCÍ.' •

PíOk,- ••

Fo»hí t."

A»smatut3

Estas folhas continuas numeradas del(um)a2( dois ), por processamento
eletrônico, s^ram de registro do Balanço da Empresa: VENUS COMERCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA - ME, situada na Rua Mario Andreazza, 1096 - Centro, na
cidade de São João dos Patos - MA, devidamente registrada no CNPJ:
19.810.382/0001-47, na Jucema 21200855937, e no Estado: 12.431.723-5, este
documento registrou as escriturações contábeis realizadas no período de 01.01.2016 à
31.12.2016.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 01 deDezembro de2016.

p
ric

FRANCIMARIO DE SOUSA GONÇALVES
CPF: 877.107.733-20

Sócio Administrador

MARIA DE JES
Técnica em Cont

O DE SOUSA

:RC/MA-008505/0-1

Viana cie jv

!'AT0

5



Prefeitura Municipal
Govemsndo com você

CM - SAO .. í'OS PATOS

PíOC>.^àí 'f ..t

Folha ii'

A»3inatura

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS

CNPJ - OS.277.173/0001-75

MUNICÍPIO MEMBRODO TERRITÓRIO CERRADO SUL MARANHENSE

i ,vTr" «?iVr'. '̂ ^
D ••• o
i O

unicef

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNIC A

Atestamos para os devidoa fins, que a empresa: VENUS COMERCIO ECONSTRUÇÕES
LTDA-ME, inscrita sob CNPJ: 19.810.382/0001-47, localizada à Rua Mário Andreazza, Centro,
São João dos Patos - MA., prestou serviços de locação de veículos, do tipo caminhonete, no
período de 10 de fevereiro 2015 a 30 de dezembro dè 2015, destinado à manutenção desta
empresa, aténdendo-sàtisfatoríaTnente a.demanda solicitada l

r -ít / -,-r.rwjí ?
V I

EwM)OHMra às Santos
Secretário Mun. definançax

Pastos Bons-MA

Pâstos Bons-Ma.,27 de janeiro de 2016

Avenida Domingos Sertão, 1000 - São José - CEP: 65.870-000 - Pastos Bons - Maranhão
Telefone: (0xx99) 3555-1245 - E-mail: prefeituradepastosbons@pastosbons-ma.com.br



CM SÍV.0

Ptoce^si. IV 6ív^'^-—

Folha n°

A»stn«lura:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 003166/18 Data da 15/01/2018 10:06:59

Inscrição Estadual: 124317235 CPF/CNPJ: 19810382000147

Razão Social: VENUS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

Endereço: RUA MARIO ANDREAZZA, 1096 CEP: 65665000

Telefone: {99)35549013 Município: SAO JOÃO DOS PATOS UF: MA

^'Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciadopelosartigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/05/2018.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.


