
Aempresa FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA,pNPj nS 09.654.059/0001-78, com sede na Av Colares
Moreira n2p3 Edifício Business Center Sala 926 Jardim Renascença-São Luis-Ma CEP; 65.075-441, neste
ato representado peló(s) Sr.(a) Sebastião Pereira Ferreira Júnior - Socio Gerente RG , CPF 409.219.303-
30, Brasileiro, CasadoJ Engenheiro Civil , pelo pr^ente instrumento! de mandato, nomeia econstitui,
seu{s) Procurador(es). o Senhor(es) THEOFILO bÂRROS DE OLIVEIRA RG 264239120035 SESPMA, CPF
061027243-80, Brasileiro, Solteiro, Estudante, Ay. Domingos Sertão: 2122 Pastos Bons -Ma, a quem
confere(m)

FERREIRA JÚNIOR
enbenIIhariá

CARTA CREDENCIAL FOLHA n'L

Riibf íca

amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de São João dos Patos, praticar os atos
necessários à representação da outorgante na Ijcitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n^
11/2021, usando dos recursos legais e acompanhajpdo-os, conferindo-jhes, ainda, poderes especiais para
ofertar proposta no caso de beneficiário da Lei (Complementar ns Í23/2006, declarar a intenção de
interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos
ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso.

São João do Patos(MA

SEBASTIÃO

PEREIRA FERREIRA

Ju'nIOR:409219303
3o!

03 de Novembro de 2021

Assinado de forma digitai
porSEBASTIAÒ PÉREIRA
FERREIRA i |
JUNIOR:40921 ^30330
Dados: 2021.11.Ò1 08:52:27
-03'00

/
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CNPJ 09.654.059/0001-78 E-Mail: ferrelrá)unioreng@gmail.com Fone: 3190-3845 Av. Colares
Mnr«>irii nS 0!l FHífirín Riicinf^cc rí»nl-<*r «1 Q7fi —S3n - rRP* fiR.n7S-4.A1



E N lã E N H A f=i I A
FOLHA //• C

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ref:Tomada le Preços ns 11/2021

Aempresa FERREIRA JuLoR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 09.654.059/0001-78, com sede na Av Colares
Moreira 03 Edifício Business Center Sala 926 Jardim Renascença -f São Luis-Ma CEP: 65.075-441,
neste ato representado! pelo(s) Sr.(a) Sebastião Pereira Ferreira Júnior - Socio Gerente RG , CPF
409.219.303-30, DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n^ 123/2006, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da iei, que se enquadra como: 1

MICROEMPRESA, conforme inc. Ido art. 32 da Lei Co

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II

Alicitante DECLARA, ainda, que não se enquadra

nplementar n2 123/2006.

doart. 32 da Lei Complementar n® 123/2006.

emqualquer das hipóteses de exclusão no §rt lILILdillc L» c ^ L r>, Rii luu, ...ww..t ^ • z •

4 do art. 32 da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como critério
de I
desempatem© procedimento licitatório daTOMADA
Municipaí-Íéísão João

DE PREÇOS emepígrafe, realizado pela Prefeitura

SãõToão dò Patos(MA), Ò3 dé Novembro de 2Ü21

aVüw
Sebastião Pere^

Direto!
CRCA:

Cf'r:í!09

RIA

'ãrcrreira^Janior
Técnico

0ce/i\..vA
zu.io,-.:)

I

V

CNPJ 09.654.059/0001-78 E-Mail: ferreirajuninreng@pmail.com Fone: 3190-3845 Av. Colares
Moreira n® 03 Edifício Business Center si 926 - São Luis-Ma - CEP: 65.075-441



CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
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Nota

rHEOFILO-BRRBOS )E, OLIVEIRA

N* REGISTRO

06272294804
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06I.027J243-B0 - 26/12/1995

-FILMCIO

JOSE WILSON DA COSTA OtlVEI

LOIDE tDEt£N£ BARBOS'DE OLI
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í i . 26/08/2020

059000S9S80

91320934360

QR-CODE

Documento assinado com certificado digita! em

conformidade com a Medida Provisória n"

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por

meio da comparaçãodeste arquivo digital como
arquivo de assinatura (-pTs) no endereço:

< http://wviAV.serpro.gov.br/assinador-digita! >.

SERPRO/DENATRAN

FOLHA
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Ministério da Fazenda <»

Secretariada Receitâ Federai do Brasil

Comprovante de Situado Cadastral no CPF

N° do CPF: 061.027.243-80
1 i

Nome: THEOFILO BARROS DE OLIVEIRÍA

Data de Nascimento: 26/12/1995

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 10/12/2010

Digito Verificador: 00

POLHA n' Mi

Rubf

Comprovante emitido às: 08:34:17 do dia )1/11/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: F7CD.F595.008E.E7A8

Es e documento não substitui o "Comprovante de inscrição no CPF".

I II
(Modelo aprovado pela IN/RFBn° 1.548, de 13/02/2015.)



GoveWio do Eslado do Maranhão
Secrelaria de Esladd de Indúslria e comércio - SEINC
Junta Comercialdo Éstado do Maranhão

CERTIDÃO DE IN EIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

EMPfiUAl GOVERNO 00

FOLHA

Nome Empresarial: FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA j
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Umitada i

1 Protocolo: MAC2000731590

1

•jipe. CNPJ- 1 Natureza Jurídica: Sociedade Empreskria Limitada C/KImo Arquivamento Número:
21200635058 ^059000178 | 28/07/2020

,

^ NúmB|o: 1 Data: t Ato:

L21200635059 | | 08/01/2008 CONTRATO

t

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 31/[07/2020, às 22:53:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verifiwr sua autenticidade no https://www.emprBsafacil.ma.gov.br, com ocódigo QG5NASUP.

MAC2000731590

Lillan Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Gerâl
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folha .•T'_35iZl

Rubrica

1. SILAS MORAES puVEIRA, brasileiro, natural de BequimãOTMa, solteiro, nascido em
28 de dezembro d© 1976, empresário, CPF 880.847.603-00, identidade n® 63924696-6
SSP-MA,. domicilio e:| residência na Rua São Domingos Quajjra 34 Casa 31, Bairro
Mangue Seco, São Luís-Ma CEP:66.000-00 e í

2. SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIO'̂ , brasileiro, natural de Buriti Bravo-Ma ,
solteiro, nascido em 1!3 de dezembro de 1969. Engenheiro Ciyil. CPF 409.219.303-30,
identidade nò 6746/D ÇREA-MA, dorracílb e residêncb na Rua 127 Quadra 27 Casa 48,
Jardim Aracagy IH , S|ão José de Ribamar-Mà CEP 65.11CM)ró(art. 997, I , CC/2002)
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

I il I í
1® A sociedade girará sob o nome empresarial FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA
LTDA e terá' sede |e domicilio na Av. São Sebastião 98 Cruzeiro do Anil, São Luís do
Maranhão e

2° O capitai
quotas de va

:EP 65.060-700 (art 997, D, 00^2002)

social será R$ 95.000,00 ( Noventa e cinco ml! Reais) dividido em 95.000
ler nominal R$ 1,0 ( Um Real), intégralizadas, neste ato em moeda corrente

do Pais. pelos sócios: '\
SILAS MORAES OLIVEIRA
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR rf de quotas. 45.000(art 997,111, CC/2002);j(art 1.055, CC/20D2)
3® O objeto será construção civil.

R$ 50.000,00
R$ 45.000,00

4» A sociedade iniciará suas atividades em 03 de janeiro de 2008 e seu prazo de duração
é indeterminado, (ail 997, II, CC/2002)

I I
5® As quotas são indivisíveis e não poderão cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimenio do outrjo sócio, a quem tica a^egurado, em igualdade de condições e
preço direito "• -»•' ' " —
realizada a

CC/2002)

de prefeijência para a sua aquisjção se postas âí venda, formalizando, se
cessão delas, a alteração contratual pertinente. {(art. 1.056, art 1.057,

6® A responsabilidade de cada sócio é restr^ ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solldariámente pela íntegralização docapital socbl. (art 1.052, CC/2002)

7® A administração (te sociedade caberá aos sócios com os pòderes e atribuições de
autorizar o uso do^ nome empresarial, vedadcí no entanto, em] atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qu^quer dos quotistas ou de
terceiros, bem corrio onerar ou alienar bens rmóv^ da sraedade, sem autorização do
outro sócio, (artigos 9Í97, VI; 1.013.1.015,1064, CC/20Q2) !

i

\L
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É^i)E^eovEitNapo'E^^FACÜJimranhJu)^^»
Governo do Estado do Maranhão
Secretaria deEstado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHA

F<i)l>r.crj

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -SINREM
Certificamos que as infúrTnaç0S8 abaixo constam dos docurnentos arquivados i

nesta Junia Comerciai e sâo vigentes na dala da sua expediçSo. '

COVERMOOO
fAAfUNKAO

Nome Empresarial: FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária ümitadj
Protocolo: MAC20CI0731639

NIRE: CNPJ:

21200635056 09654059000178

Natureza Jurídica: Sociedade Empresáríc Limitada ÚltimoArquivamento Número:
Data: 28/07/2020

1 Número: | | Data: i|
li

1 Ato:

20090833539 | '| 25/11/2009 '1 A1.TERAÇAO

i

#

IEsta certidão foi emitida paia Junta Comercial em 31/07^020, às 22:51:52 (horário de Brasília).
Sa impressa, veríficar suaautenticidade nohttps://www.empre'safacil.ma.gov.br. com o código A36VRSL9.

MAC2a00731639

üilanTheresaRodrigues Mendonça
Secretário Gerai!

/
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i]MiÜMElK)#ÃlOT!®tÃígBÈyiÉíMI5|STO
S0t:iEDADB®} '̂IpíES:^RÍAX'lMtT '̂I3X,"pRpIR^#®RJJ©MNQJRiÍS?!®®S^^

:" ' -M jí ,í^s .T'i,
•,»: •• |*,V ']». 1* i«l • .•} • ;> ;- .aV\>

Pelo 'préôénté infefrumelitó tipaixp"- àssinadosl rr

id.èníidade ri®"'67jí6fe :e?ípbdidà, pelo CREA-MA, é .CPF n" 409.2l5r3G3|3p: ;02);
•J^ORAES; pBjVÉlí^jilbriiLeirpi ;natural de Bequimãó - MA-, hãscidó ém- 28AÍ27T97§í sõítéitóy
rempTesánôjpresídente^e dòinicifiàd^ à,Rua São Domi)'i^0s„.;Quadra,34 - bairro Mangue Scco,

J®g;,vcgTiforin^;^^ sçaal |plMâ§ínà,JJpgív||[^,;!ü^^
Sdb 2Í$0®5è)M,M db^íát)feffiã^;08/^ feiáam^tíí Ãiscrita tíd ®PÍ>sõ6'0"lS.^
13®g§4^5S920B05'É8| irespíx^m. iiassimyalferat p: ppiSéltb íspfiíkf ípopfornipí (â^sul^:^
fâH|uinfês? I

SRRÍIVÍEÍRA fr ;^:Cápikí sódial^qüeíè dèR$;95':O0OíOO:í^õVèntá. ecinco nííl .reai^) diwãiííóKern
Sáiíl.OiO! ;(N-Qypríía; •£/ çibçp imií)' "cpias ino; valora nominal [d.e= RS:1^Õ0 (huni iXpa)-);! ça,da'i. totàjinp.nfe

^PplÒÍO^QO '(XTe?èntpS;tníl' i;eaJg'divi:djdòs:;em/3Q,0;G0í'prè2^ de
JR$' 't,ÔÒ-(dm>reàí)^:cáMtêíiíá drsl"ribüMòièntre'os.sÔcios"dársègüihte"formav

j soêio^
íSÉBASJIM PEREIRÂ-EERREI^^^^^
SIEASMORAESmiVEITRA

TsOJAL

íS¥GtJ^DÂ.;.: tíica a.partfe
•cÍTÍftrè|áríã/^^^^^

deste ihsftümenlpiafteradòí
séguintb-réda^pl |

— sí"í'V>IT* V'. ^5^ *" I

!•. ':4;Í720r4r.0.p;;-(3ort5trüç edifíPios;; I
4^»;4340-S9"'-"'Cornerçiowari|̂ síaideimaleriáiV:dérepjistruií^O-:em geral

JM;
áM

góMs
'omm

31000

sòo-tfdo

VALOR

2^^0f)Ò.0p
mmM

300ÍOÍÓ,00

õ.íamoâa^atiyida^biecPnoniicaábsPGiedádè

^ERGÈÍRÁ. i:; .administrajâo" ^da, ;socíedadè5 .cábeiâ^ íáoi fsócio '̂BÃSSUÃQ PÈREIRÃ
EERREIRA^. ÍJUNÍSBí- ípjpp' PPjdbM^é •mnbuíçõls -ide; Mlpliylkár, sMbrizadd; d .lisp •dp.j .nprne
:èmpfesan^í:Vè'dádòj 'no?entarit%éin àtivídãdês:èstràhhàS âo""íntéresse sódtàl õU àssuniif^oÍDrigá^Ss
:seja em jTavoif^de guálquer/dqs^quoli^^^^^^ de tercejps,.Jej;n gonp pncra!yGiL;a|ienar: ímp.y.eiS Ea
isPdiéâadej sem'ádtòrÍ2açãG jlo outro•s&l0;,.(Art; 997VVi:4/Í03,- Í.6Í5, GG/2ÔÔ2)V

•QtiARTtA: G:'adiilihistradGr declára sob as penas^ da Lei,.què não ,esfá impedido- dè éxercèná
ladmmisírayáp: da spciedade, por Jei.\espe.cial, ou emj \dtl.udevcia; condena.ção.' ,cnmihá]'i ;.Q.U: por ise
iéncóritrar ispb] Ps eféilps' ^delaf ía |pena íqòe vede, 'aiiida iique Jéniporanám^^^^ K

nAÍfa Al* •'AAtlí^Ò

DSSííífâ^
I '

ISÜiiSiTÃ- •^-•^IcamJinalferàdas aSídenvais-plàusulasídoi contrátu pnmitiyp^em como>^deíaÍterai^èes
^cpntfàTúàiSí.qu^ não^plidireni còmíasrdpipresérí -
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tMPSCSAIO^RNapO
FACIUuuunhao

do Estado do Maranhão
ã de Estado de Indústriae comércio- SEINC

FOLHA n"
Governo

Secretar

Junta Comercial do Estado do Maranhão

ubríca

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -SINREM
CerUficamos quJ as intormaçOes abaixo constam dos documenlra arquivados

EMRRÉSAl êdVÉRNÓ DÓ' J
FAGIUIwaranhAoj

000010

Nome Empresarial: FERREIRA Jl

Natureza Jurídica: Sociedade Em

JNIOR ENGENHARIA LTDA

jresária Limitada 1

Protocolo: MAC2101169817

NIRE: CNPJ:
21200535058 09654059000178

Natureza Jurídica; Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Numero:1 || Data: 30/03/2021

Número: | Data: || Ato:

H20130772704 | | OS/11/2013 1 altêraçAo

P 20121920135 | J i9riir2oi2 1 alteraçAo

Se ii

MAC2101169817

#

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 15/04/2021. às10:15:05 (horário Brasília)
mpressa, verificar sua autenticidade no https://www.empr0safacll.ma.gov.br. com ocodigo IPVAEKLE.

ülian Theresa Rodrigues Mendonça
Secrelátró Geral
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO cbATkÃfUAÉ«^SOélEDADE
EMPRESÁRIA «FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA - ME.

Pelo presente instrumento particlar sJÍ"*® atsmajos: (Wj -^BASTIÃO
PEREIRA FERREIRA JÚNIOR, brasileiio, natural de] BulM B^o - WAÍ nascitío emi 13/12/1969,
solteiro. Engenheiro Civjl,residente edomiciliado nesta capital àRua. Mearim, £^fício Maison Rcnoir AP.
901 - Ponta do Iparol - São Luis - MA, CEP 65075-835, portador da carteira de identidade n°
0488175620130, expedida pela SSP-MA eCPF n° 409.219j303-30 e 02) - SILAS MORAES OLIVEJRA,
brasileiro, natural de Bequimâo - Ma, nascido em 28/12/1976, solteiro, empresário,residente edomiciliado à
Rua dois, n° 31, Quadra 34 -{ Mangue Seco - Sâo Luis | MA - CEP 65092-502,portador da carteira de
identidade n° 63924696-6, óípedida pela SSP-MA e GPFn°880847603-00, únicos sócios quotistas da
sociedade empresária Limitada que gira nesta praça sob a denominação socid de FERREIRA JÚNIOR
ENGENHARIA LTDA - ME, com sede eforo àAv. SãolSebastião n° 98 - Cruzeiro do ^il - São Luis -
MA - CEP 65.060-700, conforme contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do
Maranhão sob on.? 2120063505-8, por despacho do dia 03/01/2008, devidamente inscrita no CNPJ sob oN."
09.654.059/0001-78, resolvem de pleno c comum acordo| alterar seu contrato social e sejam tomadas as
medidas abaixo conforme cláusulas e condições seguintes:

Fica â partir deste instrumento alterado o endereço da socie
Cruzeiro dó Anil - Sâo Luis - MA - CEP 65.060-700 para a Rua

lade^Sa "ÂvTslA^
IH - 20,

PRIMEIRA : -

Sebastião n® 98 -

iParque Shalon - São Luis - MA - CEP 65073-00^)

SEGUNDA: - O capital Social atualmente no valor dc R$800.000,00 (oitocentos mil reais), totalmente
intcgralizado, dividido em 800.000 (oitocentos mil) quotas, no valor dc R$ 1,00 (Um real) cada, fica apartir
deste instrumento' aumentado em R$ 1.200.000,00 (Uml milhão e duzentos mil reais), totalizando R$
2.000.000,00 (dois milhões áí reais), divididos em 2.O0O.ÓO0 (Dois milhões) de quotas no valor nominal de
R$ 1,00 (Um real)' cada uma cserá integralizado pelos sóciips da seguinte forma:

• R$ I.200.|000,00 (Uni milhão eduzentos mil reais) através da conta Reserva dc Lucros conforme
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2012. |

TERCEIRA :-De acordo cimaclausula SEGUNDA dcke Instrumentoocapital social óaumentado etem
a seguinte distribuição entre ós sócios.

I I Sócios
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR
SILAS MORAES OLIVEIRA

I TOTAL
I

QUARTA : - A responsabilidade de sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondemsolidariamentc peh integrali^ção do capital social. |
Avista damodificação oraajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

PRIMEIRA :-Asociedade gira sob onome empresirial dc FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA
LTDA -MEe tem sede edomicilio àRua H-20, n" 17 -ijParque Shaton - São Luis - MA - CEP 65.073-
000. Sâo Luis - Kia, CEP 65'099-l 10. (Art. 997, II,CC/2002).

I ' '
SEGUNDA :-,0 capital social é de R$ 2.000.000,(H) (Milhões de reais) dividido em 2.000.000 (Milhões)
de cotas, no valor nominal de RS1,00 (um real) cada uma, já intcgraiizadas, cm moeda corrente do País,
pelossóciosabaixo:

I Sócios
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR
SILAS MORAES OLIVEIRA

! TOTAL

TERCEIRA A sociedade tem como objetivo o seguinte ramo deatividade:
41.20-4/00 - Construção dc Edifícios;
47.44-0/99 - Comércio varejista demateriais deconstiuçi oem geral.

% Cotas Valòr

99 ' 1.980.000 1.980.000,00
01 20.000 20.000.00

100 2.000.000 2.000.000,00

% . Cotas Valor

99 1.980.000 1.980.000,00

Oi 20.000 20.000.00

100 2.000.000 2.000.000,00

f]
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ITÍSTRUMENT 3PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA-SOCÍEDAD^i|j|
EMPRESÁRIA ^'FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA - ME.

• •

QUARTA ; - A

índctciminado. (art.

1 I • • •• • *

sociedade Iiniciou suas atividades em OSVQl/Síjfe
997,11, CG/2002) ||

20 «c <iuração o

pÒLHA:"__Sa5
I

Parágrafo Primeiro - Opresente contrato poderá ser alterado no lodo ou em parte m diante i
assinado pelos contratantes e registro naJunta Comercial do'Estado do Maranhão.

lento

I
Parágrafo Segundo - Caso liaja interesse dos contratantes em dissolver a sociedade/será indicado um
liquidantc que providenciará olevantamento do Balanço para apuração do Patrimônio Liquido esatisfeita
as obrigações, promover a partilha do remanescente dos bens aos sócios, seus herdeiros ou sucessores, na
proporção de suas respectivas quotas de capital. I

QUINTA : - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócioj a quem fica assegurado, cm igualdade de condições c preço direito de
preferência para asua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a'cessão delas, aalteração
contratual pertinente, (art. 1.056, art 1.057, CC/2002) '

SEXTA : - A responsabilidade de cada sócio é restrita
solidariamente pela integralização docapital social, sendo c

o valor de suas cotas, mas todos respondem
116 a administração da sociedade será exercida

cm conjunto ou | isolEidamente, podendo assim, os mesmos representarem a sociedade ativapassivamente, em juízo ou fora dclc.(art. 1.056, art 1.057,|CC/2002)
SÉTIMA :-Nos ^quatro mesis seguintes ao término do exercicio social, os sócios deliberarão sobre as
contas e designarão administikdor(es) quando for o caso (irts. 1.071 e 1.072, parágrafo 2" art 1,078,
CC/2002). i 1

QITAVA : - O feJecimento interdição, ou inabilidade de qualquer sócio a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou
do(5) sócio(s) rcnianescente(s), o valor de seus havcres será apurado e liquidado com base no balanço
patrimonial da sociedade, àdata da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único; -Omesmo procedimento será adotado |em outros casos em que asociedade se resolva
em relação a seu sócio. (art. 1.028e art 1.031,CC/2002).

nona : - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar irnia retirada mensal, a titulo de "Pró-Iábore",
observadas as disposições rc^iamentares pertinentes àLegislação do Imposto de Renda.
DÉCIMA : - Fica vetado o uso da denominação social em negócios estr^os ao objetivo social,
principalmente em avais, fianças e endossos de favor, sq
houver usado.

) responsabilidade exclusiva da pessoa que o

DÉCIMA PRIMEIRA : - ^o termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas jüstificadas de sua administração, procedendo a elaboração do Inventário, do balanço
patrimonial edojbalanço dc| resultado econômico, cabcniio aos sócios, na proporção de suas cotas, oslucros ou perdas apuradas. (Art 1.065 CC/2002). j
DÉCIMA SEGUNDA : - Fica eleito o foro da cidade de São Luis, Estado do Maranhão, para dirimir
quaisquer dúvidas que por vjentura se originarem do presente instrumento, com aexclusão de qualquer
outro, pormais privilegiado que seja.

DÉCIMA TERCEIRA : j- Asociedade, ou os sócios poderão outorgar procuração para terceiros
quando necessário, porém, somente através de instrumento público.
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ÉMPREs^lGo^pNopots Governo do Estado do Maranhão
fAciU'"""^=^ Secretaria de Estado de Industria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

FOLHA

Rutiiica

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR
1

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as Infomiaçôes abaixo constam dos documenjos arquivados •

0000

Nome Empresarial: FERREIRA jUNIOR ENGENHARIA LTDA - ME

Natureza Jurídica: Sociedade Erppresária Limitada

1
Protocolo: MAC1900314230

N1RE* ' CNPJ' 1 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada Último Arquivamento Número:
21200635058 09654059000178 j| 06/06/2019

1

1

I Número^ ' Data: jj 1 Ato:

1 20150346310 { j 08/05/2015 l[ ALTERAÇAO

/

Estacertidão foi emitida automaücamente em 11/10/2019, às 11:07:01 (horário de Brasiiia).
Seimpressa, verificar suaautenticidade no https;//www.empresBfac1l.ma.gov.br. com ocódigo 0SAGT3VG.

MAC1900314230

LillanTheresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral
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5^ ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
'Ferreira júnior enSenharia ltda'{
] CNPJ: 09.654.05é/0001-78

'I I !
SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR brasileiro, natural Buriti Bravo - MA. nascido em 13/12/1969, soiteiro.
Engenheiro Civil, portador da Carteira de Identidade n° 04881756^130 SSP/MA e CPF n" 409.219.303-30, residente e
domiciliado na Rua Mearim, Edifício Maison Renoir, AP 901, Bairro: Ponta do Farol, São Luis/MA, CEP 65075-835;

S|LAS MORAES OLIVEIRA, brasileiro, natural da cidade de Bequinão - MA, empresário, soiteiro, nascido em 28/12/1976,
portador da Cédula de] identidade nj" 639246966 SSP/MA eCPF N®|880.847.603-00. residente edomiciliado na Rua Dois, n"
31, Quadra 34, Bairro: Mangue Seco, CEP 65092-502, São Luis/MA; únicos sócios da empresa denominada FERREIRA
JÚNIOR ENGENHArIa LTDA, com sede eforo àRua Duque de Caxias n° 161, sala 2- Bairro: Centro - Buriti Bravo/MA,
CEP 65,685-000, conforme contrio social arquivado na JUCEmK, sob NIRE n" 2120063505-8, por despacho do dia
03/01/2008, devidamente inscrita nó CNPJ n" 09.654.059/0001-78, r|esolvem em pleno ecomúm acordo alterar econsolidar
seu contrato social esejam tomadas as medidas abaixo conforme cíóusulas econdições seguintes:

DA ALTERAÇÃO COh TRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA; Oendereço passa a serna Avenida Coronel Colares Moreira, 'Edifício Business Center, n° 3, Sala
926, Bairro: Jardim Renascença, CÈP: 65075441.

CLÁUSULA SEGUNDA: Asatividades da empresa passam a ser:

I tífe 41204/00 -Construção de edifícios;

' 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais deconstrução em geral;

-ífc 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;

^ 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

^ 4222-7/01 -Construção Lredes de abastecimento de água, coleta de esgoto| econstruções correlatas, exceto
obras de irrigação; i ! '

EÍÍB 4299-5/99 - Outras obras) 1e engenharia civil não especificadas anteriormente;

43134/00 - Obras de terraplanagem;

•C 4321-5/00 -jnstalação emanutenção elétrica;
7112-0/00 - Serviços de éngenharia;

Ük 7732-2/01 - Muguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,{exceto andaimes.
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CLÁUSULA SEGUNDA: Admite-se osócio RAPHAEL DE OLIVEIIW FERREIRA, inscritojno Cadastro de Pessoa Física
sòb onúmero 062.938.193-30, nacionalidade brasileira, natural de São Luís -MA, solteiro, nascido em 03/02/1994,
empresário, RG n" 0200434320020 SSP/MA, residente edomiciliado na Rua Mearim,' Edifício Maison Renoir, AP 901,
Bairro: Ponta do Farol São Luis/MA, CEP 65075-835;

CLÁUSULA TERCEIRA: O Sócio'SlLAS MORAES OLIVEIRA reti a-se da sociedade, cedendo e transferindo suas quotas
de capital no montante de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) dividido en
Real) para osócio rIaPHAEL DE OLIVEIRA FERREIRA. Osóc

20.000 (Vinte mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um
o SEBASTIÃO PEREÍRA FERREIRA JÚNIOR cede e

transfere suas quotas de capital ;no montante de R$ 880.000,00 (Oitocentos e oitenta' mi! Reais) dividido em 880.000
(OItocentos eoitenta mil) quotas i}de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) para osócio admitido RAPHAEL DE OLIVEIRA
FERREIRA pago e satisfeito. Dando a mesma plena, gerai e irrevogável quitação, para não reclamar em juízo ou fora dele.
passando ossócios tera seguinte composição e distribuição:

NOME QUOTAS VALOR UNIT. TOTAL

SEBASTIÃO PEREIRA FERREIRA JÚNIOR 1.000.000 R$1,00 50% R$ 1.000.000,00

RAPHAEL DE OLIVEIRA FERREIRA 1.000.000 r|i.( 50% R$ 1.000.000,00

TOTAL 2.000.000 100% i R$ 2.000.000,00

CLÁUSULA QUARTA - Mediante a alteração contida nas cláusulas anteriores consolida-se o Contrato Social.

CONSOLI 3ACÃ0 DO CONTRATO SOCIALDAEMPRESA FERREIRAJÚNIOR ENGENHARIA LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociec adegira sob a denominação social de FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA.

CLÁUSULA SEGUhDA - A sociedade tem sua sede localizada
:í ..

na Avenida Coronel Colares Moreira, Edifício Business

Center, n" 3. Sala 926, Bairro: Jardim Renascença, CEP: 65075-4^41, São Luis, Maranhão, podendo abrir ou fechar filial ou
outra dependência e'm qualquer cidade ou estado do Pais, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios j
registrada nos órgãos competentes. j
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CLÁUSUU TERCE
j

^ 4120-4/00-

43 4744-0/99-

^ 4211-1/01-

1 ^ 4212-0/00-

DO OBJETIVO SOCIAL

RA-Asocieçlade tem como objetivo social;
Construção de edifícios;

Comércib vaijejista de materiais de construçãoj em geral;
Construção de rodovias e ferrovias;

Construção de obras-de-arte especiais;

48 4213-8/00 - Obrasde urbanização - ruas, praçase calçadas;

^ 4222-7/01 -

0000
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Construção'de redes de abastecimento de,água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
, I

I I
' I

de engenharia civil não especificadas anteriormente; ,

obras de irrigação; '

4̂299-5/99-joutras obras
4b 4313-4/00-pbras deterráplenagem;
ofe 4321 -5/00 -Instalação ejnanutenção elétrica;
BÜ 7112-0/00-Serviçosde engenharia;

7732-2/01 - Muguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,; exceto andaimes.

DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÀUSULA QUARTA - Socied
indeterminado.

ade Empresária ocorreu em )8/01/2008, sendo seu prazo de duração por tempo

CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade dos Sócios é restritc
respondem solidariamente pelaintegralizaçâo do Capital Social.

ao valor de suas quotas no Capital Social, mas todos

DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA • AAdministração da sociedade é exercida pelo sócio Sebastião Pereira Ferreira Júnior, que fica
investido dos poderes necessários a pratica dos atos e operações relativos ao objeto social, onde o sócio administrador
poderá assinarisoladamente, ficando vedado ao sócio administrac or, entretanto, o uso da denominação social em negócios
alheios aqueles do objetivo da sociedade na prática de atos a estes inerentes, como avais fianças, endossos ou outros
favores terceiros, onde será a' mesma resoonsabilidade nos termos da Lei Civil.

PARAGRAFO PRIM

e será a'mesma responsabilidade nos termos
I I

EIRO - Osócio administrador poderá eleger procurador isoladamente.'



FOLHA

Página 4 de 6

•ÓÓ0Ò23

^•0 Si
Página 4

JNDO - Todos os sócios receberão a remuneração mensal, a tít ilo de "pró-labore°, de acordePÁRAGRAFO SEG

1entre eles.

definição

DA CESSÃO DBQUOTAS

CLÁUSULA OITAVA - As quotas do Capital Social da empresa são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas,
sem prévio eexpresso consentimento dos Sócios, cabendo em igiialdade, de condições odireito de preferência ao outro que
queira adquiri-las. I

' PARÁGRAFO PRIMEIRO - Paratanto, o sócio quedesejar cede
•intenção, com antecedência mínima de 30 (Trinta) dias, Indicando

as suasquotas comunicara aosoutros, por escrito, a sua
e as demais condlções;pretendldas.

I I

'PARÁGRAFO SEGUNDO - Se ps sócios não exercerem odireito de preferência que lhe éassegurado, estará oSócio
cedente autorizado,I automaticamente, aceder as suas quotas a[ terceiros, valendo oiristrumento da cessão, devidamente
arquivado no Registro de Comercio, como prova plena da alteração contratual.

DOS CASOS DE RETIRADAS EFALECIMENTO DE SÓCIOS

CLÁUSULA NONA - Asociedalde não será dissolvida e, consequentemente, não entrara em liquidação, por motivo de
retirada, morte, ins Divência ou incapacidade de qualquer de seus sócios. Ocorrendo qualquer dos casos aqui previstos,
proceder-se-á apuração dos haveres do Sócio que falecer, for dec arado interdito, ou insolvente, ou que deseja retirar-se.

}acordo com o caput'desta cláusula será feita ao Sócio
falecido, seusrepresentantes ou sucessores, pela seguinte

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento dos haveres apurados d
retirante, aos herde ros do Sócio retirante, aos herdeiros do Sócio
forma:

(A) -Vinte por cento (20%) do apurado, no ato da assinatura do Instrumento de Alteração Contratual;

(B) -Orestante devidamente atualizado pelo índice oficial utilizac opara medir ainflação, em 10 (dez) prestações mensais e
sucessivas, vencívéis no último clia de cada mês do calendário, a partir do mês subsequente aquele em que for assinado o
Instrumento de alteração contratual.

PARÁGRAFO PRI

DO EXERCÍCIO SOCIAL EDA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS

CLÁUSULA DÉCIMA - Os lucros e/ou prejuízos apurados em Balanço a ser realizado após o termino do exercício serão
repartidos entre os

futuros.

Sócios, todavia, optarem pelo aumento de Capital, utilizando os lucros e/ou compensar em exercícios

/lEIRO - O Exercido Social Piscai encerra-se a cada 31 de Dezembro, data em que será ievantado o
. IBalanço Geral do Ativo e Passivo da Sociedade, com observância das formalidade legais. Nos quatro meses seguintes ao j

termino do exercido social, os Sócios deliberarão sobre as contas|edesignarão administrador (es) quando for ocaso.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Nos quatro meses seguintes
Ias contas edesignarão administrador (es), quando for ocaso. j
I : DO IMPEDIMENTO LEGAL

'CLÁUSULA DÉCiü IA SEGUNDA -Osócio administrador Sebastião Pereira Ferreira Júnior declara, sob as penas da Lei,
Ique não está impecJido de exercer aadministração da sociedade, por lei especial, e nem condenado ou encontra-se sob
iefeitos da condenaóão, apena que vede, ainda que temporariarnente, oacesso acargos, públicos; ou por crime falimentar.
ide prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato, ou contra aeconomia popular, contra osistema financeiro nacional,

contra as normas de defesa da concorrência, contra relações de consumo, afé pública ou aprioridade.
de São Luís, Estado do Maranhão, renunciando a qualquerCLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito oforo da Comarca

outro por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer questões do presente contrato.

o termino do exerr
FOLHA n'-__
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA J
Secretaria Especial 'de Desburocratização, Gestê oeGoverno Digital
Secretaria de Governo Digital

Departa nento Nacional de Registro Empresarial, e Integração
FOLHA iV

CPF

03591312398

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUANA BEATRIZ COSTA C/ÍrDOSO. com inscrição ativa no CRC/MA, sob on® 012770, inscrito no CPF n
03591312398, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e som prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que
este documento é autêntico e condiz com o original.

N" do Registro Nome

012770 LÜANA BEATRIZ COSTA CARDOSO

I

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 08:48 SOB N* 120210066733.
PROTOCOLO: 210066733 DE 25'/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100522082. COTJ DA SEDE: 09654059000178,
NIRB: 21200635058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2021'.
FERREIRA JÚNIOR ENGEMBARi;{ LTDAjucErw

A valida

LÍLIAN THBRESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÃRlil-GERAL

www. oiDpresafac|l .ma.gov.br
Je deaco docum«nto, so impresso, fice sujeito à co iprovaçao de sua autenticidada nos reapecCivos portais,

' informando seus respectivos cfidigos de veriflcaçSo.
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Governodo Eètadb do Maranhão
Secretariade Estado de Indústria e comércio - SEING
Junta Comercial do Estado do Maranhão
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CERTIDÃO ESPECÍFICA

sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -• SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos |ocumGntos arquivados j

E»^RESA'j G0VÉftfíCÍ'60
FACIUmaranhao

Certificamos que aempresa FERREIRA JUNIOR ENGENHARIA LTDA 1 j
Portadora do CNPJ 09.654.059/0001-78 |
Éregistrada nesta Junta CÓmercIal, conio segue: | |

Protocolo: MAC2101527941

NIRE (Sede)
21200635058

CNF>J {
09.654.059/0001-78

1 •!

Data de Arquivamen
08/01/2008

0 do AtoConstitutivo |
i

Início de Atividade
03/01/2008

i Endereço Completo
AVENIDA CORONEL (

1 ' >1 1 ' ' '
:OLARES MOREIRA, N«3, EDIF BUSINESS CENTER SALA 926, JARDIM RENASCENÇA -São Luís/MA -

i 1 1! _1
CEP65075441

CERTIFICAMOS AINDA QUE AMENCIONADA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Numero

20211207934

20210718420

20211061301

20210989050
20210718021

20210458216
20210066733

20200579401
20191214400

20190760753

20150346310

20140463498
20130772704

20130288454

2013026757Ó
20121920135

20120309556

20110400194
20100102441

20090633539

20090576829

20080403972

20080003966

21200635058

Arquivamentos Posteriores
Data

24/09/2021

18/08/2021

13/08/20a--

28/07/202Jí;f4^
22/07/2ÍÒ2j1m '̂
30/03/2'Ô2Í^
27/01/2021 '

Descrição ' |
OUTROS DOCUMENTOS DEINTERESSE DAEMPRESA /
EMPRESÁRIO, •
SUSTACAO DE EFEITOS DÊ ATO
OUTROS DOCUMENTOS DEINTERESSE DAEMPRESA /
empresário'
BAUNCO 1
SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO

. BALANÇO I
: ALTERACAO DE DADOS(EXCETONOME
'̂ EMPRESARIAL)
..'.oAi Awrn 1

19/iJ/2P0 '̂'S^W^ REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
' EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Í'OS!ÒBI2o/^^^3^M 3&^NÍ '̂2 I
í dp dados ÍEXCETO NOMEAèfERjvCAO DE DADOS (EXCETO NOME

t^EMPg^SARIAL)
^BÃIiANCO 1
#ÀUfERÁCAO DE DADOS (EXCETO NOME
f E^RpESARIAL).
'-"BAlí^NÓb

BAl^^r^CO ,
ALJERÁCAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

• 'BALANCO"^^

p8/ôã2Qf5|B

05/1í1/2013

r.v.Jrl 0/04/201,37^^
Imoí/oJ/^oiá^

.. i tlT-^Q7ld79nÍ9*i?

"•^-25/0'̂ 2010ll '̂'
ísflJ/^õoãtr^^Sii^^S^ArrERÃCA^

08/01/2008

ÍSrtraõãví^^lEgS^^ACTERACA^DEiDADOS (EXCETO NOME
eMPRESARIAÇ)'''

23/10/2009 I BALANÇO '
02/10/2008 j BALANÇO ,
08/01/2008 I ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CONTRATO '

Esta certidão foiemitidaautomaticamenteem 16/1.0/2021, às 12:24:47(horáriode Brasília).
Se Impressa, verificar suaautenticidade no httpsV/www.enipresafacll.ma.gov.br, com o código 5CGGTHEL
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Governo do Estado do Maranhão
F.teiL!"ARAN"*Õ5== Secretaria de Estado de Industria e comércio- SEINC

Junta Comercial dò Estado do Maranhão
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EMPRESA'10"Ó^RNbb0
FACILImaranhAo

!
1
1

j CERTIDÃO ESPECÍFICA continuação
1 ll 1

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SiNREM
i J

Certificamos queas informações abaixo constam dosdocumentos arquivados
nestaJuntaComercial e sãoviflentes nadatalii sua expedição.

Certificamos que a empresa FERREIRA JÚNIOR ENGENHARIA LTDA
Portadora do CNPJ 09.654.059/0001-70 ,| 1
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

1

Protocolo: MAC2101527941

•

1 üU3n 1nsrssâ HooriQU1 Secrelário(a)
j

!

3S Menoonça

3eral . .
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