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DE PREÇOS N°000012/2021

MOR PREÇO GLOBAL

11/2021

HORÁRIO: 09:00 HORAS

CARTA CRED ENCIAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/I

Ref.:TOMADA DE PREÇOS N^^OOOOI2/2021XCPL

A Empresa ENTEC EMPREENDIME
80, com sede na Rua Poção de Pedras, quac
027, Estado do Maranhão, vem por meio de

MTOS EIRELI, C.N.P.J.19.543.790/0001-
ra 05, nllO - São Luís/MA, CÈP: 65.072-
sua reprlesèntante lega! oSr Lukas L^da

n '

Aramaki Fernandesl C.P.F 007.233.463-05, esldente e donilcillada na Rua Poção de
pedras, quadra!05,' n°10. Quintas do Caihau, CEP 65072-027, São Luís/MA, pelo
presente,! instrumento de mandato, nomeia €
Procurador OVIDIO DIEGO DEMES

domiciliaclo à ruáCÍCERO NEIVA, n°7613a
a quem cpnfere, amplos poderes para, junto
DOS PATOS/MA, praticarTODOS os atos necessários á representação da outorgante
na licitação na modalidade IP n° 000012/2021 (REFORMA DE ESCOLA), usando dos
recursos Ilegais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
ofertar pi;opostá no caso de beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006, declarar
intenção ^e interpor recurso, renunciar ao^irsito de interposição de recursos, transigir,
desistir, firmar cbmjDromissos ou acordos,.da ido tudo por bom fir^me e valioso.

Atenciosaunente,

São Luísi 16 de NOVEMBRO de 2021.

15®opfc/f)iVí)rjí|s
Ui/Sl-j-rtA

constitui seu bastante Procurador o seu

CARVALHO , C.P.F 028.352.383-28,
rro CENTRO,BARÃO DEGRAJAÚ/MA,
a PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO

i\){fvyjk/vdk)

LUKAS LEDA ARAMAKI FERNANDES

PROPRIETÁRIO
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09/11/2021 11:34 Certidão i e Regularidade da Susep

FOLHA

MINISTÉRIO DA

SUPERINTENDÊNCIA DE SE

AZENDA

GUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está , utorizada a operar, conforme PORTARIA 5.658/12, pubíicado(a) no
D.O.U. de 19/12/2013, nos termos daljegislaçãovigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sot regime de Direção Fiscal, .Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou
não estácumpVindo penalidade desuspensão Impost^ pela SUSEP.

i iJ !
Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.suseD.Qov.br ou por melo de petição à Autarquia.

I I |l ' . ' >
Código da Certidão: CR0l74l_09ll202l_ll3441_764

Esta Certidão é válida por30 diás, nãoprevalecendo sobrecertidões g

Fiscalização Especial, e

iradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2021

SUSEP - Superlntendêricla de Segu vados

https://www2.susep.gov.br/sáfe/menuniercado/certidoes/emite_certidoes2_2011 asp?entcodigo=01741&entcgc=19486258000178 1/1
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Encaminhamos anexa á Apólice Digitai da BMG Seçuros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos
critérios de segurança ém autenticação e certificação (jigital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TITULO: APOL CE SEGURO GARANT A

N® Apólice: 017412021000107750 )54845 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 135485

Data da publicação: Noy 16 2021 5:38PIVI:

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento e etrônico d

Asiinaaoagrtahnefíte por
JorgeÍá-jríano Nicolaí Sanf

«'Válido

./'N90 eipliado

ao revogado

OPRESIDENTE DAjREPliiBLICA! no uso da atribuição que lhe
2.200-2,de 24 de agosto de 2001] com força de lei, que assim

gltalmente assinado por:

/Isstfíedod poc

Renala OLver Coutinrio

✓Vóildt.

expirado

/Nto revogado

Documento eletrônicò assinado díqitaimente cdrrfornleJMP n" 2.200 2/2001, que Instituiuia infra-estrutyja^e Chaves Públicas Brasileiras
• ICP - Brasil por: Signatárlos(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA N® deSérie do Certificacío: 3A6BBBDC1887A622J>átá e Hora Atual Nov 16 2021 5:38PM
II"

RENATA OLiVER COUTINHO N® de Série do Certifidâdo: 1AFD06DF8AE26AB6 Data eDora Atual Nov 16 2021 5:38PM

. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória n®

Art 1® - Fica instituída a infra-Éstrutura de Chaves Públicas Brasileira - (CP Brasil, paragarantir a autenticidade, a integridade e a
validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte edas aplicações habilitadas que utilizem certificados
digitais, bem como alrealização de transações eletrônicas seguras

Após sete d/a^íe/s]da em/ssâo 'deste documento, poderá s
da SUSEP - w^.susep.gov.br .

fícadá se a apólice ou.endosso foi corretamente registrasoJm sit



Apólice N° 017412021000107750054845
Endosso N® 0000000

Proposta" N° 168076

Seguro Garantia

LICITANTE

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ao Segurado;

MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

INSCRITO NO CNPJ: 06.089.668/0001-33

COM SEDE NA: AV GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO
CEP: 65665-000 - Sao João dos Patos - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas peio Tomador:

ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELl

INSCRITO NO CNPJ/MF: 19.543.790/0001-80

COM SEDE NA: RUA Poção de Pedras, 10 - Quintas do Calhau
CEP: 65072-027 - Sao Luis - MA

até o valor de:

R$ 8.889,83-OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E
TRÊS CENTAVOS

Seguros

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:
O presente seguro garante a Indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do
não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato,
ou não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo
estabelecido no Edital TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 18/11/2021
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 20/03/2022

Corretor: Código SUSEP Corretor:

AIRAM ^ORRETORA DE SEGUROS LTDA 202032933

BMG SEGUROS S.A. - Código de Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK. 1830- 5°ANDAR - BLOCO 2 • CEP: 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP



Apólice N° 01|7412021000107750054845
Endosso N° 0000000

Proposta N° 1
Ramo 0775

38076

Seguro Garantia

LIGITANTE

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Líquido: ; i
Custo de Apólice: j i
Adicional de Fracíohamentò:
lOF: i . !'
Prêmio Totai: !

Forma de Pagamento

190,50
0,00
0,00
0,00
190,50

Forma de Pagamento:,
Número de Prestação:

Valor das Parcelas
190,50

Forma de Cobrança: i^lCHA DE COMPENSAÇÃO - ÍTAÚ

A Vista

1

FOI HA

'u li uí

Parcelas
1 i

Data Vencirr
24/11/202

ento

' í ' IIDisposições: -j Caso aldata limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que
poderá ser efetuado jjno primeiro dia útil
Seguradora encamjnh'ará o documento de
representante! legal joull ainda, por expressa

não haja expediente bancário, o pagamento
em que houver expediente bancário. - A
cobrança diretamente ao Tomador ou seu
olicitação de qualquer um destes, ao corretor

de seguros, observada a antecedência mínima de 5(cinco) dias úteis, em relação 0data
do respectivo^ vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida ^
cobrança de nenhum ||valor adicional, a títu|o de custo administrativo de^Trão^menta
Quando houvèr parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antedpar o jááhamentp
de qualquer
pactuados.

As condiçcDes
todos os fin

via do(s) Se

uma 'das parcelas, com a conseqüente r roporcioni )s jur

constituem parte integrante^inseparável DESTA Am3LICE para
a em 2 (duas) vias de igual teor, sendo umto. esta Apólice é emitic

e outra da Seguradora

is da emissão deste doei mento, poderá'ser verificado se a apólice ouApós sete di
endosso foi còrretamehte registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições! contratuais deste produto pijotocolizadas pela sociedade junto à susep
poderão ser consultaçias no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o
número de pròcesso constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 16 DE ÕVEMBROD

SUSER - Superintendência de Seguros Primados - Autarquia Federal responsável pela
fiscalrapão, riormatização e controle dos marcados de seguro, previdência fcomplem^taí
aberta^apita izaçãp, resseguro e corretagem de seguros.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELÍNO KUBITSCHEK, 1830 • 5°ANDAR - 3L0C0 2 - CEP: 04543-000 -VILA NOVA CONCE'ÇÃO - SÃO PAULO - SP
• rMçrn -o



Apólice N° 017412021000107750054845
Endosso N° 0000000 %bin@ 1Sequros
Proposta-N® 168076 ^
Ramo 0775

Condições Particulares

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

1. Cláusula Normas Anticorrupção

1.1 Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela
presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos
violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato
garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada
participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou
funcionários.

2. Cláusula Culpa ou Dolo

2.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes de culpa ou dolo do Tomador durante a execução do
contrato, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais
e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem
como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de Inalienabilidáde e Irrevogabilidade

3.1 Acrescenta-se o item 1.4. as Condições Especiais desta apólice conforme abaixo:

1.4 Apresente apólice^ inalienável e irrevogável até a data prevista como termo final das
obrigações assumidas pelo Tomador no Contrato Principal, o que coincide com a data final
de vigência da apólice. Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo
com os índices previstos no Contrato Principal firmado entre o Tomador e o Segurado.

4. Ratificação

4.1 Ratificam-se integralmente às disposições das Condições Gerais e Especiais que não
tenham sido alteradas pela presente Condições Particulares.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830- 5°ANDAR - BLOCO 2 • CEP; 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n" 15414.90019



Apólice N
Endosso N°

Proposta N°
Ramo 0775

OU 7412021000107750054845
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Condições Especiais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

1. Objeto:

1.1. Este contrato'de'seguro garante a indenização, até o vaior da garantia fixado na
apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo
tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se tarhbém garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e
indenizações] devidas' à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei n°
8.666/93.

1.3. Poderá jainda^ ser contratada, com \
Adicional de AçõesTrabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo
Anexo.

erba específica independente, a Cobertura
deste

2. Definições:

Define-se, para efeito Üesta modalidade, aié
n® 8.666/93 e do art. 2r da Lei n® 8.987/95:

n das definições constantes do art. 6° da Lei

I - Prejuízo: jperdá pecuniária comprovada, excedente aos valores originápios previstos
para a exec

tomador, excl
responsabilid

3. Vigênciai

3.1 A vigênci

objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento
qualquer prejuízo decorrente de outro
ucros cessantes.

ramo^ seguro, tais como

pólice será fixada de acor;do com as seguintes regras:-

trato administrativo pertinente exe^u^âo

essões e permissões do serv^ público.

I - Coincidindo corn o prazo de vigência do
de obras, serwços é/oè comp
II - Por períodos renováveis, no

3.2. As renovações, a que se

4. Expectativa, Recial

jciso II do item 3.Í., não se presumem, serão
precedidas de notificação escrita^"da_^gljradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência ide até j^enta dias da data ^o término de vigência da apólice en^gor,
declarando seu exp!íql||̂ teresse na manutejição da garantia j ^

Caracterização do Sinistro:

4.1. Ej^eptativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar
possível inadimplência do tomador, esie deverá ser imediatamente notificado pelo
seguraWp, indicando claramente os itensjnão cumpridos:e concedendo-lhe prazo para
regular&ção da 'inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5°ANDARÁ BLOCO 2 - CEP; 04543-000 -VILA NOVA CONCEIÇÃO •SAO PAULO - SP
..J. AOAA Cl ICEO AÔAA QAQA . i Âi' ?



Apólice N° 017412021000107750054845
Endosso N° 0000000 I SGQUrOS
Proposta N° 168076
Ramo Ò775

Condições Especiais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: ENTEO EMPREENDIMENTOS EIRELI

seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante
comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos
administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará
oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigaçõe
assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados
pelo segurado e pelo tomador;
b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador;
c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências,
inclusive e- mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à
inadimplência do tomador;
d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores
retidos;
e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos
sofridos;

4.2.2 A não formalização da Reclamação do Sinistro tornará sem efeito a Expectativa
do Sinistro;

4.3 Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados
no item 4.2.1^r-'Sfpós^nálise, ficar comprovada a inadimplência do tomador en,
relação às ol5ríg^çoes^cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a
seguradora emitirV /elatprio final de regulação;

5. Acompanha

5.1. Visando ao

direito de, a q

r,i.I

mto é Injeção de Riscos

ompanhamento dos riscos assumidos, a Seguradora reserva-se o
er tempo durante a vigência do seguro, solicitar documentação que

atualize o statu^í-àos riscos, realizar inspeções, vistorias e verificações no local do
risco e ou canteiro de obras, por conta própria ou por terceiros nomeados por ela,
obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a:

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe forem solicitados,
devendo facilitar o desempenho das tarefas da Seguradora;
5.acompanhar pessoalmente, ou através de preposto devidamente credenciado,
as^i^spe^ ^realizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis
'""ndaçõeè'ào'Segurádo, estipulando prazos para que sejam cumpridas;

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830- 5°ANDAR • BLOCO 2 • CEP; 04543-000 - VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br • Ouvidoria: 0800 728 0218 • SUSEP 0800 021 8484 • Processo SUSEP n' 15414.90019



Apólice N° o] 7412021000107750054845
Endosso N® QOOOOOO

Proposta N°
Ramo 0775

68076

Condições Especiais

a

FOLHA

wÜÍbrio^UUT

SEGURADO município DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

5.1.3 implementarias recomendações apresentadas, nos prazos estipulados.

5.2. O segurado e/ou o Tomador perm

6. Ratificação:

tirá a entrada da Seguradora no canteiro de
obras, por conta própria ou por seus prestadores de serviços devidamente
identifícados, sempre que esta entenda necessário. Para isso, a Seguradora agendará
a visita com antécedência mínima de 48h, aguardando a confirmação da data e
horário dâ vistoria";pelo Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias.

Ratificam-se integralmente as disposiçõe
alteradas! peia presente Condição Espec

s das Condições Gerais que não tenham sido
ial. '

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK. 1830 • 5"ANDAR - ILOCO 2"- CEP: 04M3-000 -VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP
r>nnn tin c>i ifFP» nafin niA Ojoa n. oric.>rn .3



Apólice N° 017412021000107750054845
Endosso N° 0000000 %l3IiTlQ ISeguros
Proposta N° 168076
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: ENTEO EMPREENDIMENTOS EIRELI

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas
pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da
garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s)
adicjonal(is) expressamente contratada(s). em razão de participação em licitação, em
contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I - processos administrativos;
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não. em divida ativa;
IV- regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado,
tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações
assumidas pelo tomador, previstos em legislação especifica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o
contrato de Seguro Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou
coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das
partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cad;
modalidade e/ouGohertura de um plano de seguro, que alteram as disposições
estabelecidas n^ Conqjjções Gerais.
2.4. Condições PaVtipUtâres: co/ijunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as
Condições (
2.5. Contrato

Administracãd' Pública
de vontades para a

Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da

jgi/f^do) e particulares (tomadores), em que haja um acordo
de vinculo e a estipulação de obrigações reciprocas,

seja qual for a denominaçã^tllizada.
2.6. Endosso: instrumenra prmal, assinado pela seguradora, que introduz
modificações na apólice oeVSeguro Garantia, mediante solicitação e anuência
expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento
das obrigações cobertas pelo seguro.

Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará
p^nte osegurado em função do pagamento de indenização.

'''^'•"''^''2.'9r'Pfêmiò:"impbrtáhclá'devida pelo seguradora, em função da cobertura
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do seguro, equejdeverá constar da apcjice ou endosso!
2.10. Processo de Regulação de Sin|stro: procedimento peio qual a seguradora
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração
dos prejuízos cob|értos pela apólice.
2.11. Proposta' de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de
seguro, fjrmadó nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: dolcumento emitido pela seguradora no qual se
transmite' o posicionamento acerca da 'caracterização óu não do sinistro reclamado,
bem como os possíveis valores a serem Indenizados.
2.13. Segurado: á!Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de segWos garantidorà, nos termos da apólice, do
cumprimento dás 'obrigações assumidas pelo tomador. '
2.15. Se^guro |Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas peld tomador perante osegu|"ado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: oirjadimplemento das obrjgações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tonnador:;dévedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A con

proposta
habllitadc».

aceitação

ss na

3.2. A £

identifique
seu receb

3.3. A sè(
I

aceitação!
seguros hovoí
do risco.

3.3.1. Caso'o'proponente do segur^sejja pessoa física,' á solicitação de documentos
complemèntares^-para^nálise e adeitação do risco, ou da alteração proposta, poderá
ser feita apenas arjna vez, dur3ríte o pra^o previsto no item 3.3..
3.3.2. Sè o !prpponeyjte^for pesso^ jurídica, a Isolicitação de documentos^
complementares po^er^t^coizecjTiais de uma vez, durante o prazo previsto

egura

3.3., desde qu^
para avaliação da propo\5ta ou taxa

Iteração do contrato de seguro somente poderá ser feita nijádlante
pelo proponente, seu representante ou por corretor de/seguros

oista escrita deverá conter os elementos essenciais ao/exame e

fornecerá, obrigaioriamente, aó', proponente, protocolo
sta por ela recepcionada, com a Indicação da data j^da hora dí

terá o prazo de 15 (quinze) dias para se mani
da proposta, contados da data dei seu recebimei

tar •sobM

renovações, bem corr

rguradora Indlqtjie os;

seja para

o para teíteraçõés que Impliquem modificação

fundamentos do pedido de novos el
ão do risco.

6e documentos complementares, p

o Item'

entos,

3.3.3. No caso de som análise e

revisto noaceitação do riscoj ou da alteração proposta, o prazo de„15 (quinze)
Item 3.3. ficará'suspenso, voltando a co rer a partir da data em que se der a entr§
da documentação.'
3.4.

,.escrit(

ícaso de ,não aceitação da pro
30 proponente, especificando os

oosta, a seguradora cor/iunicará o fato,
motivos da recus;
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3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se
manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal
eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto
perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir
da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor
da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o
respectivo endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modific^ão do valor contratual, o valor da garantia poderá
acompanhar tais modifÍGaçõ,es, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela
seguradora, por meio d^n/issão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO / /

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o
prazo de vigência da apólice.
5.2. Fica entendido e'NacÒr*dado oi^ré o seguro continuará em vigor mesmo quando o
tomador não houver pâgadoísprêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo toma^io^na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido,
poderá a seguradora rec^rfer a execução do contrato de contragarantia.
5.3. Em caso de parc^í^ento\^ prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum
valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução
proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

^ Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao
)or ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias
^m<relaçãoà'data-do-^respectivo.vencimento, •-
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6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modálidades do Seguro Garantia nas quais haja a vincuiação da apólice
a um contrato!principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no
contrato principalj respeitadas as partic jlaridades previstas nas Condições Especiais
de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado
na mesrna. estabelecido de acordo cçm as disposições previstas nas Condições
Especiais da résp'ectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato
principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
seguradora, a{ vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a
seguradora emitirÍíd respectivo endosso.] ;
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de básê pára a aceitação do nsço pela seguradora, em virtude das quais se
faça necessária á modificação da vigêrjcia da apólice,'lesta poderá acompanhar tais
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por

'.1,
meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA E CARACTERIZAÇÃO DG SINISTRO

7.2. A segurador^
ser apresentado
7.2.1. Com base;

documenração e/oju/nformaçã
7.3. A Reciamaç^er de Sinistros
durante oj praz^psçricional, ng
7.4. Caso a Seguradora
formalmente ao segurado, por escrit

7.1. AExpectatlvá Reclamação e Caracterização do Sinistro serão es^ificadas para
cada modalidaderiaslCondições Especiais, quando couberem. i /

descreverá nas Conaições Especiais os docum^o^ue deverão /
cara efetivação da Reclamação do Sinistro. //)
erj\ dúvida fundada |e justificável, a seguradora ooderá solicitar

tar.

dos pela presente apólice poderá ser realizada
Cláusula 17 destas Condições Gerais;

caracterização do sinistro, comunicará
negativa dè indenização, apresentandg,-
a conclusão, de forma detalhada.conjuntanaente,jas raróes que embasara

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizádpl o^sinistro, a seguradora cumprirá a pbrigação descrita na apólice
até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo,
conforme, for acordado entre as partes:
- realizando, por!meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar

continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
li - inderífeando, rriediante pagamento enji dinheiro, os prejuízos e/ou multas causado

'plência' do tomador, cobertos |pela apóljce. " ^
o para o cumprimento da obfigaçã

pela ina
8.2. Do p
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8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato
principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do
sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil
subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de
reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua
contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos o:
saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização
do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do
pagamento da indenização no prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da
apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado
obriga-se adevolver àseguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não p |̂gamento_das_oJ3ngações pecuniárias da seguradora, inclusive da
indenização cermõs^ Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para
pagamento da ijsspectiva obrigação, acarretará em:
a) atualizaçãolrr onetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso
de indenização. Ia data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do
primeiro dia posfèrior ao término do prazo fixado.
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de
Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação
positiva apura^a-enlre o j^imó^índice publicado antes da data de obrigação de
pagamentoç^fe aquels oubíícado imediatamente anterior à data de sua efetiva
liquidação. \
9.3. Os ]uroÁm0^atêriQs, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
prazo fixadp^-^a pagarmnto da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em
vmr para a mora do\pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9!mO pagamento deNíatores relativos à atualização monetária e juros de mora será
feitl^independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez.
juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO
'•.•r:/:,-? II —I-.-! "•. . ...

10.1. Paga a indenização ou Iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo
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tomador,, a seguradora sub-rogar-se-á ros direitos e privilégios do segurado contra o
tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. É itieficaz qCiaiquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do
segurador, os direitos a que se refere esle item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à inder
seguintes hipóteses:
I - Casos fortuitos ou de força maior,

VI - Se 9 segur
omitir de má-fé

de risco dé iná
proposta
VII - Se ò

ização na ocorrência de uma ou mais das

los termos do Código Civil Brasileiro;
II " Descumprjmento das obrigações co tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidádé do segurado;
III - Alteração jdas obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que
tenham sido açoí;dadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da
seguradora; | |
IV- Atos ilícitos jdolosos ou por culpc^ grave equiparável ao dolo praticados pelo
segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
V- Osegurado rião cumprir integralmente quaisquer obrigações pj;evistas no ^
contratolde

ou seu representante legal fizer declarações iriexatas ou J
unstâncias de seu conhecimento que configi^m agravaçãó^
lência do tomador ou que possarh influenc

agravar intencionalmente o risco.

la aceitação da

12. CONCORRE E GARANTIAS

No caso de e|:jstirem duas ou mais forrjjias de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o òbjetoj deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a
seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais
participantes, relativamente ao prejuiáS^omum.

13. CONCORRÈNCIAVDE APÓLICES

É vedada a
cobrir o obu

utili^çãtf de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para
í^e^íreintrato, salvo no c'aso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GÁI IA

14.1. A i||mtia expressa por este seguro extinguir-se-á na íií^rrência de um ao
seguintesM^ntos; oque ocorrer primeira d, sem prejuízo do prazo para reclamação áo
sinistro con^me item 7.3. destas Condições Gerais:
I- quando oobjeto do contrato principal garantidopela apólice for definitivamente ^

.j^
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realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da
apólice;
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de
garantia da apólice;
IV- quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for
extinta, para os demais casos; ou
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em
contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, estí
garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em
consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento
do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa
do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser
observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do
prêmio recebida, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a
seguinte tab^ qe prazo curto:

Relação a ser ficada Relação a ser aplicada
sobre a vigência sobre a vigência
original para obtePícãõ^ % DoT^mio original para obtenção

/de prazo em dias \ de prazo em dias
15/365 -^13 195/365 73

30/365 N20 210/365 75

45/365 1/7 225/365 78

60/365 / ^30 240/365 80

75/365 (k 37 255/365 83

90/365 40 270/365 85

105/365 \( 46 285/365 88

120/365 H 50 300/365 90

135/365 56 315/365 93

330/365 95

165/365 66 345/365 98

% Do Prêmio
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180/365 70 365/365 100

15.1.2.1. Para'prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão
ser resoiyidas: • !
I - por arbitragem; ou
II - por rriedidaldé caráter judicial.
16.2. No caso'; de arbitragem,

Juízo Arbitrai, cújas sentenças têm o
pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é reç
1996. i i |l

deverá constar, na apólice, a cláusula
compromissória jde arbitragem, queldeverá ser facultativamente aderida pelo
segurado por méio de anuência expressa.
16.2.1. Áo concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se
çomprometendo!a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de

mesmo efeito que as sentenças'proferi^s

ida pela Lei rf 9307, de 23 setembro de

17. PRESCRIÒÃI

Os prazqs pijescfiçionals são aqueles de

18. FORO

As questpeVjudiciais entre seQjüradors
domicílio idestei

! ;i
19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação'do seguro estará sujei
19.2. As apólices e enéo§so^ terão seuÂ

erminados pela lei.

e segurado serão processadas no foro do

a à análise do risco.

nício e término de vigência às 24hs das datas
para tal fim neles indicac
19.3. O registro dèste p
ou recoméndaçãoliá suag^ercializacãd.
19.4. Após sete emissão jdeste documento, poderá ser verificado se a
apólice oLLendoss'o foi corr^ameijte registrado no site da Susep -www.susep.gov.br.^ - w—__ seguros pode ser consultada no site^

de seu registro na SuseJ, nome completo

r^sep ijião implica, por parte da Autarquia, incentivo

CNPJ ou

19.5. A^feftuaçâo! cadastral^-da correto
www.suseSgov.bP, por meio do númerc

19.6. Este seguro ié contratado a primeiro risco a
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19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o
têrritório nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou
Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

^7.'

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - 5°ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543-000 • VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO • SP
Tels 2711-6800 - SAC 0800 979 9070 - www.consumidor.gov.br - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 - Processo SUSEP n" 15414.90019
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratiza

Secretaria de

ção. Gestão e; Governo Digital
Sestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
|l I •I I

Certificado de Registro Cadastral - CRC
EmÍssão'conformc art. 17 da Instrução Norn ativa n* 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 19.543.7^0/0001-80
Razão Social: ' ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:! i

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

RUA POCAO DE PEDRAS. 10 - QUINTAS DO CALHAU - São Lúis / Maranhão

Observações:
Averacidade das info: maçõcs poderá serverificada no endereço wv^.comprasgovcmamcntais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigjjs 28 a31 da Lei 8J666, de 1993

Emitido em: 28/10/2021 15:52 1 '-rde
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ALTERAÇAO CONTRATUAL DE P

' DÉ RESPONSABILIDADE LTD/

FOLHA

' 16 DA EMPRESA INDIVIDUAL

ENTEC ENGENHARIA EIRELI

Pelo presente Instrumento part

Individual de Responsabilidade Üimítada:
cular de Alteração, de Empresa

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMA I, brasileira, natural de São Luís
- MA; solteira, nascida em 07/12/1949, Empresária, portador da
Carteira de identidade N" 0584885720169 SSP-MA, com data de
Expedição 22/03/2016 e CPF A" 027.437.953-87, residente e
domiciliado na Rua Poção de Pedras, Nr 10, Bairro Quintas do
Calhau, São Luís/MA, CEP 65.07^027, resolve Alterar aEmpresa
individual de Responsabilidade Limitada ENTEC
EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na cidade de São Luís -
MA, na Rua Pocao de Pedras, N 10, Bairro Quintas do Calhau,

Cep 65.072-027, registrada sob o NIRE 21600096243 em
16/01/2014, CNPJ 19.543.790^
cláusulas e condições abaixo:

0001-80 de acordo com as

CLÁUSULA PRIMEIRA - A titular CRISTINA DAS GRAÇAS

ARAMAKI, cede e transfere a titularidade e o capital da empresa
no valor de 5.100.000,00 (Cinco milhões e cem mil reais), já
integralizado em moeda corrente do pais, cpnforme ato
constitutivo à LUKAS LEDA ArAmAKI FERNANDES, brasileiro,
natural de São Luis - MA, solteiro, nascido em 09/08/2001,
Empresário, portador da RG N° 037956432009-1 SSP/MA, com
data Ide Expedição ll/10/2oà e CPF n" 0071233.463-05,
residente e domiciliado na Rua Poção de Pedras, Nr 10, Bairro

Quintas do Calhau, São Luís/Ma! CEP 65.072-027, dando plena,
geral,\rasa e irrevogável quitaçã'o, nada mais tendo a reclamar
da enipresa, passando o titular ipgressaríte a assumir neste ato
oativò epassivo da^mpresa.

na 11 de 7
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CLÁUSULA SEGUNDA - A responsabilidade do titular é limitada
ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime
jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade
Anônima (LEI 6.404/76).

CLÁUSULA TERCEIRA - Otitular declara sob as penas da lei, que
não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou eu se
encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer
a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de

defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade. (Art. 1011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA QUARTA - Aadministração da empresa cabe ao seu
titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo

praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA QUINTA - Otitular da empresa declara, sob as penas
da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa

Individual de Responsabilidade Limitada.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se e passa-se a
transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI

com teor seguinte:

CLAÚOTLA MEIRA - DO NOME EMPRESARIAL E
ENDERB

Página 2 de
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empresa girara sob denominação dé ENTEC

EMPREENDIMENTOS EIRELI, corYi sede na cidade de São Luís-

MA, na Rua Pocao de Pedras, Nr 10, Bairro Quintas do Calhau,

Cep 65.072-027, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu

titiilarj abrir ou fechar filiais em qualquer parte 'do território
nacional.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJE O DA EMPRESA

O objèto da empresa continua o nesmo que é:
41.20-4-00 - Construção de edifí»

' 37[02|9-00 -Atividades relacioní
redes;|

^ 38.11-j4-00 - Coleta de resíduos r
--38.12|2-00 -Coleta de resíduos pjerigosos;
—38.21-1-00 - Tratamento e dispos^ição de resíduos não-perigosos;
-38;22|'0-00 -Tratamento edisposjição de resíduos perigosos;
. 42.1 l|'l-01 - Construção de rodovias eferrovias;
--42.1318-00 - Obras deurbanização - ruas, praças e calçadas;
'42;22t7-01 - Construção de reaes de abastecimento de água,
coletaj de esgoto e construçõe; correlatas, exceto obras de
irrigação;

" 43.'l3-|̂ -00 -Obras deterraplenagem;
\~.43.'29-jl-04 - Montagem e instalarão de sistemas eequipamentos
I \ de iluminação esinalização em vi is públicas, portos eaeroportos;

A43.'99{l-04 - Serviços de o)eraçãq
Iequipamentos para transporte eel :vação

j uso em obras;
43.'99-jl-05 - Perfuração e constru ?ão depq

- 49.23-!0-02 - Serviço de transporte de
automóveis com motorista;
49.24-;8-00 - Transporte escolar;

tão e administra^
71 .'11 -jt -00^erviços de arquiteti ra;
71.'l2-O-Q0^ Serviços de engenhapa;

68.22-6-00 - G

los; ;

das a esgoto, exceto a gestão de

ao-pengosos;

rnecim

argas e ssoas para

assageiro - loca

ão da propriedade imobiliária;

R^aRiÇ£ágioa-3 de 7



77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes;
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de
uso temporário, exceto andaimes;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo;
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas;
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e
similares;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

CLAUSULATERCEIRA- DO PRAZO DE DURAÇAO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a
continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento da força maior
ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

O Capital Social é de R$ 5.100.000,00 {cinco milhões e cem mil
reais}, o qual está totalmente subscrito e Integralizado neste ato
em dinheiro, em moeda corrente nacional, pelo titular.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, LUKAS LEDA
ARAMAKI FERNANDES, a_ quem caberá dentre outras
atribuições, a represerífação ativa e passiva, judicial e
extrajudicial, de^a EIRELI, sendo a responsabilidade do titular
limitada ao çafíital integralizado.

Página 4 de 7



CliÁÜSULA SEXTA - DO EXERCIC o SOCIAL

Oiterjinino de cada exercício social será encerrado em 31 de
dezembro do ano civil, com apresentação ' do balanço
patrimonial e resultado econôm co do ano fiscal.

CLAUSULA SÉTIMA- DA DECLAf AÇÃO

Declara otitular da EIRELI, paijja os devidos fins e efeitos de
direito, que omesmo não particjpa de nenhuma outra empresa,
pessoa jurídica dessa modalidade

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

Aresponsabilidade do titular éijmitada ao capital integralizado da
empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e
upletivamente pela lei da Sociedaae Anônima ( LEI 6.404/76).

USULA NONA - DO DESENPEDIMENTO

titular declara sob as penas da
leijespecial, e nem condenado o

|lei, que não esta impedido, por
eu se encontra sób os efeitos

de',condenação, que o proíba de| exercer a administração desta
EIRELi; bem como não esta Impedido, 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 crime falimentar, de prevaricação, peitajou suborno,
concussão, peculato, ou contra Ia economia popular, contra o
sisteni|a financeiro nacional, contra normas dei defesa de
concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a
propriedade. (^ctUCg.1, § 1°, CÇ/2002).

Ráginaiõ de 7
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CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

Fica eleito o foro de São Luís - MA, para resolver quaisquer
litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O Instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1

via registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão -
JUCEMA.

São Luís - MA, 14 de julho de 2021.

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI

Titular/Administrador
CPFN" 027.437.953-87

LUKAS LEDA ARAMAKI

Titular/Administrador

CPFN" 007.233.463-05

ANDES

Página 6 de 7



MINISTÉRIO DÁ ECONOMIA

SecretariaEspecial de Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresa

ASSINATURA

ial e Integração

ELETRÔNICA

"Tolha
n PáQigá 7 de 7
ibrica" )

Certificamos que o a o da empresa ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

' ' ' ' ' 'iDÈNTIFlCAÇ^DC l(S)ÀSSINANTÊ(S) j^
CPF/CNF]J Nome

1

00723346305 LUKAS LEDA ARAMAK|]fERNANDES
02743795387 | CRISTINA DAS GRACA^ ARAMAKI

JUCEMã

CERIIFICO O REGISTRO EM

PROTOCOLO: 210939028 DB 2(

/07/2021ill:52 SOB MB.20210939028

/07/2021.

CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO: 12Í05446775. CHPJ DA SEDE: 19543790000180^
HIRE: 21600096243. COM EFBITf

EMTEC EMPREENDIMENTOS EIR^I

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
sbcretáriA-geral

www.enpresa£acil.ma.90v.br
A validade deste documento, ae impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidado'"nos respectivos portais,

informando seus respectivoslcódigos do verificação. u
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REPUBLICA FEDERAI VA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

19.543.790/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SlTUAÇAO
' CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL {
ENTEC EMPREENDIMENTOS EíRELI

DATA DE ABERTURA

16/01/2014

TITULO DOESTABELECIMENTO (NOME DEFAtíTASIA)
ENTEC EMPREENDIMENTOS 1

BORTE

PEMAIS 1
1 .1 , 1

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00-(construção deedifícios ]

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 •Atívídabes relacionadas a esgoto, exceto a gestão de rpdes
38.11-4-00 - Coleta Òe resíduos n'ão-perlgosos
38.12-2-00 • Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perígosos
'38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
(^2.13-8-00 - Obrasde urbanização - ruas, praçase calçadas
42.22-7-01 - Construção de redeslde abastecimento de água, coleta
irrigação ' ;
43.13-4-00 - Obras de terrapienagém
(13.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos di
aeroportos j
(13.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamento:
uso em obras I

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
^8.22-6-00 - Gestão;e administração da propriedade imobiliária
•71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
"71.12-0-00 -Serviços deeng^haria
77.32-2-01 -Aluguei de máqu|i^s'e equipamentos para construção
77.32-2-02 - Aluguei de andaime

<77.39-0-03 -Aluguel depalco^ coberturas e outras estruturas de uâo temporário, exceto andaimes

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA J^RjDb
230-5 - EmpresaIbdívidual dé Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO \ 1
RPOCAO DE PEDRAS

'I

\l n

CEP \ BAIRROÉ
65.072-027 y Ql^A

5TRIT0

S DO CALHAU

.

ENDEREÇO ELETRÔNICO.
HENRIQUEl^GRUPÒHPMA.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SlTUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SlTUAÇAO CADASTRAL

SlTUAÇAO ESPECIAL
********

de esgoto e construções correlatas, exceto obras de

iluminação e sinalização em vias públicas, portos e

para transporte e elevação de cargas e pess

^sem operador, exceto andaimes

NUMPRÓ

10

MurflCiPio
SAO LUIS

TELEFONE

(98)18173-0005

COMPLEMENTO
********

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2014

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL
********

para

Aprovado pela instruça

Emitido novôía 28/10/20

ormativa RFB rr 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

21 às 15:45:37 (data e hora de Brasília). Pagina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
1S.543.790/0001-80
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CODIGOE DESCRIÇÃO DANATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárl

LOGRADOURO

R POCAO DE PEDRAS

CEP

65.072-027

BAIRRO/DISTRITO

QUINTAS DO CALHAÜ

ENDEREÇO ELETRÔNICO
HENRIQUE@GRUPOHFMA.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

NUMERO

10

município

SAO LUiS

COMPLEMENTO
********

TELEFONE

(98) 8173-0005

DATA DE ABERTURA

16/01/2014

UF

MA

SITUADO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
16/01/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 28/10/2021 às 15:45:37 (data e hora de Brasília).

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL
•••*•**•

Página; 2/2
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DADOS GERAÍS

TIPO DE PESSOA:

NOME EMPRESARIAÍ

NOME FANTASIA: |
SITUAÇÃO CADASTRAL:
NATUREZA JURÍDICA:
CBO: ,

DOC. CONSTITUIÇÃO:
ORGÃO DE REGISTRO;
CAPITAL SOCIAL:

REG. TRIBUTÃRIO:
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO;

INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:

LIVRO: !
ATV. LICENCIADA VINCULADA:

jRIAL:

PREFE TURA DE SÃO LUÍS põTH^SSIII]
: 1— í

MUNICIPAL DE FAZENDASECRETARIA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE Origem: REDESIM

•IJURIDICA INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98250705
ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

' ENTEC EMPREENDIMENTOS
ÂTIVO I
2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Natureza Empresária

CNPJ: 19543790000180

INSTRUMENTO PARTICULAR DE

,JUNTA COMERCIAL-
,5.100.000.00

' Normal
;n?o
•SIM

I FOLHA:

ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:28/07/2021

NIRE: 21600096243

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
TIPO ESTABELECIMENTO:SEDE/MATRIZ

REGIME PAGAMENTO: DE COMPETÊNCIA

TIPO ENQUADRAMENTO: OUTROS

DATA DO REGISTRO: 16/01/2014

Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE; PEQUENO PORTE IPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

ENDEREÇOS ti
ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE

TIPO DE IMÓVEL:

CIDADEAJF:

ENDEREÇO:

COMPLEMENT<

POVOADO:

CCIR:

DATUM REFERASNCIAl

LONGITUDE:

ZONA URBANA
\'

COMERCIAL
I

AO LUIS/MA

POCAO DE PEDRA
I

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:

ENDEREÇO:

COMPLEMENTO:

CONTATOS

SAO LUIS/MA

R. POCAO DE PEDRAS

TIPO DE CONTATO

USO DO IMOVEL:ALUGADO

INSC. IMOBILIÃRIA

NUMERO

CEP

BAIRRO

ZONA RURAL

NIRF

LATITUDE

10

65072027

QUINTAS DO CALHAU

NUMERO: 10

CEP: 65072027

BAIRRb:QUINTAS DO

DESCRIÇÃO

E-MAIL parafiscal02@gm!:ontabi!.cnt.br
TELEFONE (98) 981730005

E-MAIL henrique@grupoh]fma.com

h^rique®grupol]jfma.cpjTT^

á



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OB-JBTO SOCIAL

nuil

FORMA DEATUAÇÃO
Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL

370290000 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

381140000 COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

381220000 COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

382110000 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

382200000 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

412040000 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS SIM

421110100 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421380000 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS

422270100 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. COLETA DE

431340000 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

432910400 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE

439910400 SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA

439910500 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA

492300200 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS

492480000 TRANSPORTE ESCOLAR

682260000 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA

711110000 SERVIÇOS DE ARQUITETURA

711200000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

773220100 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM

773220200 ALUGUEL DE ANDAIMES

773900300 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO

813030000 ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

821130000 SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

823000100 SERVIÇOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E

900190500 PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS. VAQUEJADAS E SIMILARES

900190600 ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO

REPBBSENfÂm-EB:EQSÂ \
REPRESENTANTES DA EMPRESA

HESPOMSABILIDADE CPF/CNPJ / NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal 00723346305 V \ !^AS LEDA ARAMAKI FERNANDES
Contábil NÃO DEFINIDO ^ \ NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES \y ✓ •• -

CPF/CIVPJ NOME \ QUALIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO

00723346305 LUKAS LEDA ARAMAKI FEI^ANDES^ ^•ITULAR PESSOA FÍSICA 100%

ÁBEA/HORÃRIO FUNaONAMENTO W .
IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE
ÁREA FÍÊíCâ OCUPADA: O.OOm^ QUANTIDADE: 0

1GUÂDim%E aNEMÂS

jQUAMTIlM^ DE QUADRAS: o
iQUANTID^iè^DE CINEP.IAS: o



Local: SAOLUIS/MA, 28/10/2021 FÕLHÃN°Z^^^
CPF/CNPJ: 19543790q0ÍÜSã

Nome/Razâo: ENTEC EMPREENSIMEt

Contribuinte

Servidor



EMpSfSA |<30VE/IN0 no 1
FÁCILIuaíumhAO:

Governo do Estado do Maranhão

Se(íretaría de Estado de Indústria e comércio - SE'
Junta Comercialido Estado do Maranhão

NC

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sístêrfia Naciona! de Registro de Empresas (VÍercnátis -SINREf^

Certifícarnps que as informações abaixoconstamdos documentos arquivado >
nesta Junta Comercial e são vigentes na dat^a sua expedição.'

FOLHA j

BRiCA

£'4=K5V'.| c-o fytaa
FACILIW^^ankão rssss

Certificamos que ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI
encontra-se registrada nesta Junta Comerciai, como segue:

Protocolo: MAC2101499521

NIRE 21600096243

CNPJ 19.543.790/0001-80

Situação
ATIVA

Sfatus

SEM STATUf

.rfereço Completo POCAO DE PEDRAS, N^, 10, XXXXX, QUINTAS 00 CALHAU -São LuíS/MA - CEP 65072-027

Ato

002

002

002

002

318

002

307

002

223

002

002

002

002

902

223

002

002

002

002

002

002

223

002

315

001

AC

Número ''

20210939028,

20210693541.1
20210692103|ljl
20210643552'

202106216721'
I I

20201102803|l
|i

20200744291!,
I

20200323016
I

20200222309

20191030660

20190820403

20190740914

20190266261

216000962431
216000962431
20180690671 |
20180382438!
20180259695

20171350898 j
20160596017,

20151264112 ,
I

20150052758

20140218122

20140218114

20140017585

•20140016821

2120085115

Arquivamentos Posteriores

. Data

(^28/07/2021|
20/05/2021

19/05/2021

18/05/2021

05/05/2021

24/11/2020;:.

01/09/2020

18/05/2020'«'
. if

24/ü^2K0;
11/1Ó/20Í9j:7-'

X-'
02/07/2019.^^

\ ,'\í:06/05/2019'.-«~
I }/•2^Ò5/2019
r Sf|l'3/.11/2018'-'
i . ^13/11/2018
'! 29/10/2018:::
f f18/05/2018
! ; 'i 27/03/2018
'v ? '14%\12/01/2018'

.-K, IWI9/12/2016- >

™-'-.-.c;i3/Ò2/20l5r7''>
Ò'8/04«OU

07/04/2014

30/01/2014

16/01/2014
16/Ò1/2014

Descrição

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NO.ME
EMPRESARIAL)
ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

DESENOUADFWMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE ' '

ALTERACAO DE,DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
REENQUADRAMÉNTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA-DÉ PEQUENO PORTE
ALTEPAÓAO DE DADOS (EXCETO NOME

RESARIAL)
<BALANCO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL!

TTERACASOE DADOS (EXCETO NOME
EMPRÈSAR|)v'L)
RèVÒGAcjtD DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL

:bala;
'S^CRMÀCAG

r, ALTERAÇÃO DEDADOS E DENOME EMPRESARÍAL
IMPEDIMENTO DE ARQUIVAMENTO DE ATOS

• BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

' ALTE'RACAb DE DADOS EDE NOME EM
ALfEFWCAO DE DADOS (EXCETO NOM
EMPRESARIAL)

' ^AO-DE DADOS (EXCETO NOME
•-EMPRES>1^AL)\
/̂ÂLTERACAffimDADOS EDE NOME EMPRESARIAL

"-'•"ALTERACA© DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESAifíAL)"
BALANÇO

ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
coNTR/rro

j Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/0
Se írnpressa, verificar sua autenticidade no«ttps://www.erT

1/2021, às 15:01:07(horário.de Brasília).
3resafaclí.ma.gqiç.t}r,com o código 0PUDTJ50.

9521

ülian Theresa Rodrigu 3Mendonça
Secretário(a) Geral



P*/«ISAI0!7«IRM)D0 I
FACILIixaranhAO:

Gov írno do Estado do Maranhão
Secr'etaria de Estado de Indústria e comércio - SE1(^C
Junta Comercialdo Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIW PLIFICADA

FOLHAH" i

-4.'BRICA

CNf-RÍSA jCOVERMO DO HaSS
FACILi MARANHAO t;7—?

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificámos que as informações abaixo constam dos'
nesta Junta Comercial e são vigentes na data <

documentos arquivados
a sua expedição.

Nome Empresarial: ENTEC EMPREENDIMENTOS EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa [ndivldual de Responsabilidade Umitada (de Natureza Empresária)

1 Protocolo: MAC2101499490

NIRE (Sede)
21600098243

CNPJ|
19.543.790/0001-80

11
1 M

Arquivamento cio Ato
Constitutivo 1
16/01/2014 1

1

tníciu de «MiviüCjde

16/01/2014

Endereço Completo | 'I
Rua POCAO DEPEDRAS. N"10, QUINTAS DOCALHAU - São Luís/MA - CEP 65072-0^7

[
.:letO

4120-4/00 -Construção deedifíc[os; 3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceib a gestão deredes; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 4211-1/01 -
Construçãode rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4222-7/01 - Construçãode redes de abastecimentode água, coleta de
esgoto econstruções correlatas, ^exceto obras de irrigação; 4313-4/00 -Obras de terraplanagem; 4329-1/04 •Montagem einstalação de sistemas eequipamentos de
iluminação esinalização em vias,públicas, portos eaeroportos; 4399-1/04 -Serviços de (jperação efomecimentojde equipamentos para transporte eelevação de
cargas e pessoas para uso em obras; 4399-1/05 • Perfuração e construção depoços deagua; 4923-0/02 -Serviço détransporte depassageiros - locação de
automóveis com motorista; 4924-8/00 -Transporte escolar; 6822-6/00 -Gestão eadminiitração da propriedade imobiliária; 7112-0/00 -Serviços de engenharia; 7711 -
0/00• Locação de,automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, excetoandaimes; 7732-2/02 • Aluguei
de andaimes; 7739-0/03 - /Muguei de palcos, col^rturas eoutras estruturas de uso temporário, exceto andaimes:'8130-3/00 -Atividades paisagísticas; 8211-3/00 -
Serviços combinados de escritório e apoio admiriistralivo; 8230-0/01 -Serviços deorgan kação defeiras, congressos, exposições e festas; 9001 -9/05 - Produção de
espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares; 9001-9/06 - Atividadesde sonorização i
Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e disposição de

de iluminação;3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3822-0/00 -
resíduos não perigosos.

Capital
R$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reai
Capital integralizado
R$5.100.000,00 (cinco milhões é cem mil reais)

Titular

Nome

LUKAS LEDAARAMAKi FERNANDES

Dados do Administrador

Nome

• • "'AS LEDA ARAMAKI FERNANDES

Ultimo Arquivamento
Data

28/07/2021

Ac2 d

Numero

20210939028

3.463-05i

463^05

l 'Administrador
S

;Ji- i

Imclo'do Mandato
M 4/07/2021

Ato/eventos

002/Ò2j -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOMEEMPRESARIAL)

Esta certidão foi erhitid^^tarnatiçamèrite er^O/O )/202Í^s 15;dD:5^orir]o'de Brasília).Se |mpressa, veri{it|àrsuá^^^ticidade^nóhtlpsv/wi^.er ipresafaciLina^èl^r, código ALLaNDJ4

ülian Theresa Rodrigu
Secretário G

Porte

Demais

Início do Mandato

14/07/2021

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do Mandato

Indeterminado

Termino do Mandato

Indeterminado

Situaçao
ATIVA

Status

SEM STATUS



Ioovrem) eo
FACIl.l'i'>R*'«Ao

Sovemo do Estado do Maranhão
secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEING

lunta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE

; Fotocópia d

Sistema Nacional de Registro df

Certificamos que 35 Infoímações abaixo constam flos dl
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da

NTEIRO TEOR

t Processo

Empresas Merca: tis - SINREM

cumentos arquivados
sua expedição. _________

Nome Empresarial: MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

i ' !l
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza E

NIRE: CNPJ: |
21600096243 19543790000180

I

Arquivamentos solicitado:

Número:

20201102803

20191030560

20150259695

20160S960I7

201S0052758

212Ü08511SO

mpresária)

Natureza Jurídica: Empresa Indív
Limitada (de Natureza Empresária

duai de Responsabilidatíe

ALTBRAÇAO

jiart)S/2020 ALTBRAÇAO

altbraçAo

ALTÉHAÇAO

altsíaçAo

ALTE?AÇAO

,12/01/2018 ALT6RAÇÂ0

AUTBRAÇAO

ALTÉfWÇAO

t>a'04.'2(l 4 ALTÉRAÇAO

oa-oicol

:ã.'0l/2014 z
lt^raçAo

C0r4|TITUIÇÂ0/C0NTRAT0

FOLHA ?

T^brica

tf; iCíSAii3',r,.rjf>iOliC £5=
FACILl marahhAo—

Protocolo: MAC2101139713

Último Arquivamento Número:
Data: 24/11/2020

I Esta ceHtdão foi emitida bela Junta Comercial em31/03/2021. às 13:00:20 (horário de Brasília).
[Seimpressa, verificar sua auteniicidade no https://wwiiV.empresafacil.ma.gov.br. com o código GKFCGB/1A.

MAC2101139713

Liiian Ttieresa Roct

Secrelári

gues Mendonça



ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE N" 12 DA EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LTDA MAKIXIMUS

EMPREENDIMENTOS EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada:
CRISTINA DAS GRAÇASARAMAKI, brasileira, natural de São Luís

- MA,solteira, nascida em 07/12/1949, Empresária, portador da
Carteira de Identidade N° 0584885720169 SSP-MA, com data de

Expedição 22/03/2016 e CPF n" 027.437.953-87, residente e
domiciliado na Rua Poção de Pedras, Nr 10, Bairro Quintas do
Caihau, São Luis/MA, CEP 65.072-027, resolve Alterara Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada MAKIXIMUS
EMPREENDIMENTOS EIRELI, com sede na cidade de São Luís -

MA, na Avenida Nina Rodrigues, Nr 07, Edifício Península Mali e
Offices, Sala 114, Pavimento 01, Bairro Ponta D' Areia, Cep
65.077-300, registrada sob o NIRE 21600096243 em
16/01/2014, CNPJ 19.543.790/0001-80 de acordo com as
cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O Capital Social é elevado para RS
1.100.000,00 { hum milhão e cem mil reais ) mediante o

aproveitamento da Reserva de Lucros no valor de R$ 600.000,00

( seiscentos mil reais ), totalmente subscrito e integraiizado neste

ato em dinheiro, em moeda corrente nacional, pelo titular.

Página 1 de 6



hOLHA «0

Avistada modificação ora ajustada,consolida<se'e i ^sa-se a
'II [ '

transcrever, na integra,o ato constitutivo d^rcGetlns EIRELI
com teor seguinte:

O NOME EMPRESARIAL ECLÁUSULA PRIMEIRA - C

ENDEREÇO

A' empresa girara sob de'
EMPREENDIMENTOS EIRELI,

Rodrigues, Nr 07, Edifício Penír

Pavimento 01, Bairro Ponta D" A

65:077-300, podendo, a qualquer

abrir óu fechar filiais em qualque
I i|

CLÁUSULA SEGUNDA- DO OBJE

lominação de MAKIXIMUS

dom sede na Avenida Nina
sula Mall e Offices, Sala 114,

ela, Cidade São Luís - MA,,Cep
ii I

tempo, a critério de seu titular,

•parte do territórioinacional.

"O DA EMPRESA ;

|| ,

O objcito da empresa continua o mesmo que e:
4I.20-fl-00 - Construção de edificios;
37Í02-I9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de
redes;'

ão-perigosos;
írigosos;
Ição de resíduos nãp-perigo,sos;
ção de resíduos perigosos;
ias e ferrovias:

38.11-:í^-00 - Coleta de resíduos n
38.12-|2-00 - Coleta de resíduos p
38j21-j|l-00 - Tratamento e dispôs
38.22-jO-OO - Tratamento edispôs
42;1 l-ll-Ol - Construção de rodo>
42,13-i8-00 - Obrasde urbanizaçaD - ruas,praças e calçadas;
42:22-j7-01 - Construção de rec
coletai! de esgoto e construçõe
imgaçao;

43.13-14-00 - Obras de terraplenaáem;
43.;29-jÍ-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos
de iluminação e sinalização em vib públicas, portos éaeroportos;

|es de abastecimento de água,
correlatas, exceto obras de

r'''BRlC6

íl de 6

ly



43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para
uso em obras;
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água;
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de
automóveis com motorista;
49.24-8-00 - Transporte escolar;
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária;
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes;
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de
uso temporário, exceto andaimes;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio
administrativo;
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos,
exposições e festas;
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e
similares;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

LÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. E garantida a
continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento da força maior
ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a
empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA

O Capital Social é elevado para R$ 1.100.000,00 ( hum milhão e

cem mil reais) mediante o aproveitamento da Reserva de Lucros

no valor de R$ 600.000,00 { seiscentos mil reais ), totalmente

Página 3 de 6



subscrito e integralizado neste ato

nacional, pelo titular.

em dinheiro, em moeda corrente

CLAUSULA QUINTA - DA ADMIN STRAÇÃO

A 'empresa será administrada fielo seu titular, CRISTINA DAS
GRACÁS ARAMAKI, a quem caberá dentre outras atribuições, a
representação ativa e passiva,j judicial e extrajudicial, desta
EIRELI) sendo a responsabiIidad|p do titular limitada ao capital
integralizado.

I'

CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCIC b SOCIAL

Otermino de cada exercício sc|cial será encerrado em 31 de
do ano civil, conp apresentação do balanço

ial e resultado econômico do ano fiscal.

SÉTIMA-DA DECLAR AÇÃO

titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de

^que o mesmo não partici
pessoa jurídica dessa modalidad

)a de nenhuma outra empresa,

CLAUSULA OITAVA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integraliz
empresa que será regida pelo reginje jurídico da empresa Limitada e
supleti|amente pela lei da Sociedade Anônima {LEI 6.404/76).

CLAUSULA NONA - DO DESENPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da
lei especial, e nem condenado oi!
de condenação, que o proíba de

I I
EIRELI^! bem como não esta

ei, que não esta impedido, por
eu se encontra sob os efeitos

exercer a administração desta
npedido, ou em virtude de

FOLHA m

iJBRiCA



condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de

concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a
propriedade. (Art. 1011, § 1°, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA- DO FORO

Fica eleito o foro de São Luís - MA, para resolver quaisquer
litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 1
via registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão -
JUCEMA.

São Luís - MA, 23 de Novembro de 2020.

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI

Titular/Administrador
CPFN° 027.437.953-87

Página 5 de 6



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
I

Secretaria Especial de Desburocratização, Ges

Secretaria de'Governo Digitai

Departamento Nácionai de Registro Empresar

ASSINATURA

Certificamos que o ato da empresa MAKIXIMUS EMPREE
{ I I

tão e Governo Digital

ãi e integração

ELETRÔNICA

^PIMENTOS EIRELI consta assinado digitaimente por:

hOLH

''BRICA

, j :|^ ' ,IDENTIFICAÇÃO DÕ(S>ASSINANTÉ(S)' 'j. ' : >
CPF ] Nome

02743795307
1 1

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI_^_—7

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 2

PROTOCOLO: 201102803 DE 2

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12i
NIRE: 21600096243. COM EF:

MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS

LÍLIAN THERESA ROI

SECRETÁRl

' www.en^resafac

de deste docianento, se impresso, fica sujeito à c<
informando seus respectivo

/11/2020 08:45 S03 No 20201102803.

/11/2020.

05746329. CNPJ DA SEDE: 19543790000180.

ITOS DO REGISTRO £M: 23/11/2020.

EIRELI

RIGUES MENDONÇA

\-GERAL

.1.ma.gov.br

nprovação de sua aut' ncicidade nos Respectivos pwrtais,
cddigos de verifi'~? lo.

ã



ALTERAÇÃO m 03 DE ^ ^
E\^AKSXI!\/1US EMPREEMDIIVIENTOS BREU

CRíSTIf>SA DAS GRAÇAS ARAMAKI, brasileira, natural de São Luís/MA, solteira, nascida
em 07/12/1949, Empresária, portadora do CPF n-. 027.437.953-87 e RG n°.
0584885720169 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua Poção de Pedras, n- 10, Bairro:
Quintas do Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.072-027, titular da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, mKIXiWiUS EIWPREENDIWiENTOS EIRELI" que tem sede e
domicilio na Av. Nina Rodrigues, n® 07, Edifício Península Mall e Offices, Sala: 114,
Pavimento 01, Bairro: Ponta D'Arela, São Luís/MA, CEP: 65.077-300, inscrita na Junta
Comercial sob o NIRE 21600096243 em 16/01/2014 e no CNPJ 19.543.790/0001-80,
resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1^ - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:

4120-4/00 - Construção de edifícios;

3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; v

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

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

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgpto e

construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4313-4/00 - Obras de terraplanagem;

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4924-8/00 - Transporte escolar;

6822-6/00 - Gestão e administração da_p!:Qprjp€íá3eimobiliária;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7111-1/00 - Serviços de arquitetui^

7732-2/01 - Aluguel de màqimí^e equipMentos para construção sem operador, exceto
andaimes;

7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

andaimes;

813G-3/00 - Atividades paisagísticas;

8211-3/00 - Seçviços combinados de escritório e apoio administrativo;



ãL N!ALTERAÇAp 03 DE
MÀklXIMUS EMPREENDIMENTOS EÍRELI

f^OLHA 1
^gina 2 deh

8230-0/01 - Serviços àe organização de feiras congressos, exposições e festas;

9001-9/05 - ^rodução de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 -Atividades de sonorização ede ilJíninação;
3812-2/00 - Coleta de'resíduos perigosos;

3822-0/00 -

3821-1/00-

ratamento e disposição de resíduos perigosos;

ratamento edisposição de resídJos não perigosos.

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte

redação:

12 - A empresa gira sob a denominação "MAKIXIMUS EWiPREENDÍiyiENTOS SIRELf",
que tem sede e domicilio na Av. Nina Rodrigües, n° 07, Edifício Península Mall e Offices,
Sala: 114, Pavimento 01, Bairro: Ponta CArels , São Luís/MA, CEP: 65.077-300.

2~ - O Capitai é de R$ 500.000,00 (quinhentas mil reais), já totalmente inte^ alizados em
moeda corrente do país.

32 - O objeto é:

4120-4/00 - Co'

3702-9/00 - Ati

3811-4/0

4211-1/01

4213-8/00 - O

ão de edifícios;

relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;

resíduos não perigosos

o de rodovias e ferrovias;

sde urbanização -ruas, praçLs e
4222-7/01 Construção de redes de abastecime

construções correlatas, exceto obras de irrigaç
I \ . |i

4313-4/00 - Obras\,de,terraplanagem;

4329-1/04 -] Montagem e instalação de s

de esgoto e

stemas e equipamentos de iluminação e

sinalização em vias públicas, portos e aeroporos;

4399-1/04 -I Serviços de operação e fornec mento de equipamentos para transporte e

elevação dejcargas epessoas para uso em ot ras;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4923-0/02 - Serviço dé transporte de passagei

4924-8/00 - transporte escolar;
, I

6822-6/00 - Gestão e administração da propriddade imobiliária;

7112-O/oa-;Serviços de engenharia;

i
W' '7111-1/0^ Servjço$ç.^e arquitetura;

•os - locação de aVitomóveis com motorista;
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7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes;

7732-2/02 - Aluguel de andaimes;

7733-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação;

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;

3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos;

3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não perigosos.

4- - A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2014 e seu prazo de duração é
indeterminado (Art. 980-A, §§, 0/0 Art. 1054 00/2002).

5- - A responsabiiidade do titular é limitada ao capitai integraiizado.

6- - A administração da EIRELl cabe a tituiar ORISTINA DAS GRAOAS ARAMAKI, com
poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente,
judiciai e extrajudiciaimente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais,
estaduais e federais, inciusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em
geral, efetuando iodos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome
empresaria!.

§ 1- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em
nome da EIRELl, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judiciai, poderá ser
por prazo indeterminado.

5 2^ Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no (Art. 1.061
da Lí:5 10,406/2002).

7- - A titular da EIRELl declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

S- ~ Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará
contas -justificadas de -sua administração, procedendo à elaboração do inventário do
balanço patrimonial e do baianço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção d.^suas quotas, os iucros ou perdas apurados. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054
CC/:^0Ò2).
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- A EIR =LI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiai ou outra dependência,mediante de|lberação'assinada pelo titular.
10- - A empresária poderá fixar uma retirada
as disposições reguiamentares pertinentes.

mensal, a título de "pró-labore", observadas

11- - Falecendo ou itjjterditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz,
destes, o valor de seus haveres será apurado

ão sendo possível ou inexistindo interesse
e liquidado com base na situação patrimonial

da empresa,! à data da resolução, verificada en balanço especialmente levantado.

Parágrafo único O mesmo procedimento
EIRELI se resolva ém relação ao seu titular.

será adotado em outros casos em que a

12- - A administradorá declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, olu em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que Jede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de
peculato, ou contra à economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

prevaricação, peita ou suborno, concussão,

normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade (art. 1.01 1,§12CC/2002).

13- - Fica eeito o foro de São Luís/MA, pare
obrigações resultantes deste ato constitutivo.

o exercício e o cumprimento dos direitos e

E por estar ássim justo e contratado, assina o presente instrumento em uma via^de igual
teor e forma 'para dDe.se produzam efeitos legais.

São Luís/MA, 06 c

CRISTINA DAS GF

Titular/Adrr

e Maio de 2019.

ACAS ARAMÂKI

inistrador
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Certificamos que o ato da empresa MAKIXIMUS EMPREENDiMENTOS EIRELI consta assinado digitaímente por;

• : \ ^ IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) " r

CPF Nome

02743795387 CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKi

CSRTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020 11:28 SOB N» 20200323016.
PROTOCOLO: 200323016 DE 18/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001959603. NIRE: 21600096243.

MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SBCRETÁRIA-GERAL

SÂO LUÍS, 18/05/2020
Kwvr. cspresafacil. ma. gov. br

PJCEMA

& valiciade daste documento, se Impcesso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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ALTERAÇÃO 02 DE
MAKBXIMUS EMPREéNDIMENTOS EIRELI

iíBR;r.A

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI, brasiié ra, natural de São Luís/MA, solteira, nascida
em 07/12/j949, .Empresária, portadora ^o CPF n-. 027-437.953-87 e RG n-.
0584885720169 SSP/MA, residente edomlci|ada na Rua Poção de Pedras, n- 10, Bairro:
Quintas do|Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.072-027, tituiar'da Empresa Individual de
ResfDonsabilidade Llrnitada, "MAKIXIMUS ElüJPREENDIMEMTOS EIRELI" que tem sede e
domicilio na Av, Nina Rodrigues, n° 07, Eclifício Península Mal) e Offices, Sala: 114,
Pavimento 01, Bairro': Ponta D'Areia, São Lijís/MA, CEP: 65.077-300, inscrita na Junta
Comercial sob o NIRE 21600096243 em 16/01/2014 e no CNPJ ns 19.543.790/0001-80,resolve alterar econsolidar seu contrato sociaj mediante as seguintes cláusulas:
1- - A EIRELI resolve alterar o seu capital social que é de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta njiil reais) ;já integralizados, será acrescido em R$ 250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais), sendo este acréscimo totalmente integralizado, neste ato, em moeda
corrente do país, passando oCapital Social dser de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

À vista da modificação ora ajustada consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte
redação:

13 - Aempresa gira,|sob a denominação "MAKIXiiUIUS EMPREENDIMENTOS EIRELI",
que tem sede e domicilio na Av. Nina Rodrigues, n° 07, Edifício Península Mall e Offices,
Sala: 114, Pavimento^OI, Bairro; Ponta D'Areia, São Luís/MA, CEP: 65.07f-300.

2- - O Capital R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), já
moeda corrénte/ao|saís.

ente integralizados em

3- - O objeto é:

4120-4/00 -Icon
3702-9/00 -Vtiv

strixão de edifícios;

^des relacionadas aesgoto. exceto a gestão de redes;

3811-4/00 - .Cohíta de resíduos não perigosos

4211-1/01 - Cor strução de rodovias e ferrovias;

4213-8/00 -|Obras,de||urbanização -ruas, pragas ecalçadas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água. coleta de esgoto e

construções correlatas, exceto obras de irrigação;

4313-4/00 - Obras de:terraplenagem;

d

A validade deste documento, se iispresso, fica sujeito a
infonnando seus respecti

comprovação de sia autenticidade nos respectivos portais,
'OS códigos de -ificação.
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4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iiuminação e

sinalização em vias púbiicas, portos e aeroportos;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e

elevação de cargas e pessoas para uso em obras;

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;

4924-8/00 - Transporte escolar;

6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto

andaimes;

7732-2/02 - Aluguei de andaimes;

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;

9001-9/05 - Produção de espetácuios de rodeios, vaquejadas e simiiares;

90C1-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

4- - A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2014 e seu prazo de duração é
indeterminado (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

5- - A responsabilidade do tituiar é limitada ao capital integralizado.

" A administração da EIRELI cabe a titular CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI, com
pcdsres e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivamente,
judiciai e extrajudiciatmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais,
estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em
geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome
empresarial.

Ti validade deste documento, se ingresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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§ 1® Faculta se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em
nome da EIRELl, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderãO| praticar éaduração do mandatoj que no caso de mandato judicial, poderá ser
por prazo indeterminacio.

§ 2- Poderão ser designados administradores
da Lei 10.406/2002). I:

não titular, na forma prevista no (Art. 1.CÔ1

7- - Atitular da EIRELl declara, sob as pena^ da lei, que não participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

8- - Ao térrriino de cada exercício social, emlsi de dezembro, ,a administradora prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à !eláboração do inventário do
balanço patrimonial e do balanço de resutado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Àrt. 980-A, §§, C/C Art. 1054
CC/2002). j i'

9- - A EIRELl poderá a qualquer tempo,
mediante de iberação'assinada pelo titular.

10^ - A empresária poderá fixar uma retirada
as disposições regüiamentares pertinentes.

I I
u iriterditado o titular da EIRELl, a empresa continuará^suas atividades

brir ou fechar filial ou outra dependência.

mensal, a título de "pródabore", observadas
y

11- - Falecend

com os herdei

destes, o vai
da empresa,

Parágrafo unlcf
EIRELl se rèso\\

s,\ucessores e o Incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
3liquidado com base pá situação patrimonialie seus haveres será apurado

ta dá resolução, verificada em balanço especiàlrn^te levantado.

13^ - Fica

obrigações rei

mesmo procedimento
'!relação ao seu titular.

.foro de Sã

tes de

A validade deste documento,' se iitoresso, fica sujeito à
I ' I informando seus respecti'

será adotado' ouUeé casos em que a

12- - A administrádorá declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da\emp|resa, por lei especial, o j em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarj sob os efeitos dela, a pena que \ede, ainda que temporariamente, oacesso a
cargos públicos; oli p'or crime falimenlar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, oii contra á economia popular, contra o sistema ..financeiro nacional, contra
normas de 'defesa dá concorrência, contra relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade: (art. I.OÍI, §1^ CC/2002).

uís/MA, pará o exercício e o icumprimento dos direitos
constitutivo.

:omprovação de .sua autenticidade nos respectivos portais,
os códigos ds vi "i.fieação.
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E por estarem assim justos e contratados assina o presente instrumento em uma via de
igual teor e forma para que se produzam efeitos legais.

São Luís/MA, 13 de Setembro de 2019.

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI

Titular/Administrador

A vrliâ-tíde dQste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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aria Especiál de Desburocratização, Gestão
aria de Governo Digital

Departamento,Nacional de Registro Empresarial e

ASSINATURA

Certificamos que o ato da empresa MAKIXIMUS

digitalmente por: ^

FOLHA

; Governo Digital

I

ntegração
I

ELETRÔNICA
I .

EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado

Idèntificaçâo do(s) Assinante(s) iílH L'' ' V. . •.!• 1' ; -•xfl

CPF/CNPJ iNome I
02743795387 1CRISTINA DAS GRAÇAS ARAIVAKI

A validade dest€

i ii

I II

JUCEMA

yy?'

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/10/2019 12:41 ;S0B NO 20191030660.
PROTOCOLO: 191030660IdE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904757718. NIRE: 2' 600096243.

MAKIXIHOS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Theresa R

secretár;
SÃO LUÍS,

mm. en^resafai

drigues Mendonça
A-GBRAL

1/10/2019
:il, roa. gov.br

documento,i?e impresso, fica sujeito à
' informando seus resoecti

comprovação de autenticidade nos respectivos portai:
os códigos d& vi-ificação.
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ALTERAÇÃO 01 DE
MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

CRiST!NA DAS GRAÇAS ARAMAKI, brasileira, natural de São Luís/MA, solteira, nascida
em 07/12/1949, Empresária, portadora do CPF n^. 027.437.953-87 e RG n^.
0584885720169 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua Poção de Pedras, 10, Bairro;
Quintas do Caihau, São Luís/MA, CEP: 65.072-027, titular da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, "MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI" que tem sede e
domicílio na Rua São Raimundo, n^ 12, Letra-B, Bairro: Centro, Açaiiândia/MA, CEP:
65.930-000, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE 21600096243 em 16/01/2014 e no
CNPJ n° 19.543.790/0001-80, resolve alterar e consolidar seu contrato social mediante as
seguintes cláusulas;

1- - A EIRELI resolve alterar seu endereço de: Rua São Raimundo, n^ 12, Letra-B, Bairro:
Centro, Açaiiândia/MA, CEP: 85.930-000, para: Av. Nina Rodrigues, n° 07, Edifício
Península Mail e Offices, Saia: 114, Pavimento 01, Bairro: Ponta DAreia, São Luís/MA
CEP: 65.077-300.

2^ - AEIRELI resolve alterar o seu capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) já
integralizados, será acrescido em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), sendo este
acréscimo totalmente Integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, passando o
Capital Social a ser de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais).

Àvista da modificação ora aiustada consolida-se o ato constitutivo, com a seguinte
redação:

1^ - A empresa gira sob a denominação "MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI",
terá sede e domicilio na Av. Nina Rodrigues, 07, Edifício Península Mall e Offices, Saia:
114, Pavimento 01, Bairro: Ponta D'Areia, São Luís/MA, CEP: 65.077-300.

2- - O Capitai será de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais), já totalmente
integralizados em moeda corrente do país.

3- - O objeto será:-

4120-4/00 - Construção de edifícios;

3702-9/00 Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestãode redes;

3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;

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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/07/2019 11:53 SOB N» 20190820403.
PROTOCOLO: 190820403 DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902985730. NIRE: 21600096243.
MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Lilian Thexesa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 02/07/2019
www.esçresafacil.ma.gov.br

A vsj.idade deste documento, se impresso, fica sujeito à con^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



4213-8/00

4222-7/01

ALTERAÇÃO 01 DE '
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- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;'
-Construção de redes de abaste<pimento de água,|coleta de esgoto e

construçõt s correlatas, exceto obras de irrigação;

4313-4/00 • Obras de terraplenagem

'BRICA

: 14329-1/04 rMontagem e instalação de sistemas eequipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos eaeroportos; <
4399-1/041 Serviços; de operação efornecin|ento de equipamentos para transporte e
elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/05 IPerfuração econstrução de poços de água;
4923-0/02 -Serviço de transporte de passagsiros - locação dé automóveis com motorista;
4924-8/00-j Transporjte escolar;

'li I6822-6/00 -j Gestão èadministração da propredade imobiliária;
7112-0/00 -Serviços|de engenharia;
7111-1/00 - Serviços'||de arquitetura;

I !'7732-2/01 -Aluguel de máquinas eequipame ntos para constrüção sem operaç
andaimes; , il

IAluguel d|a-^ndaimes;
Aluguel d,4palbçs, coberturas e olutras estruturas

7732-2/02 -

7739-0/03 -

andaimes;

8130-3/00 -Atividades tbaisac
8211 -3/00 -'serviçòs totnbi

ísticas;

'ados de escritóri ) e apoio administrativo;'
^ \ I / I8230-0/01 - Serviços oe-tóganização de feiras, congressos, exposições e festas;

9001-9/05 - rroduçãO'de\espetáculos de rode ios, vaquejadas ésimilares;
9001-9/06 sonorização e de 1 minação.

4- - A empresa in
indeíerminac

5- -Aresporisaíiíidade

JUCSMA

des e

. 1054

TI 16/01/2014, e 'Seu prazo de dur
C/2002).

limitada ao
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ALTERAÇÃO 01 DE
MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI

65. Aadministração da EIRELI cabe a titular CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI, com
poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e passivaníente,
judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades públicas, municipais^
estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições financeiras e terceiros em
geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa, autorizando o uso do nome
empresaria!.

§15 Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores ém
nome da EIRELI, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judiciai, poderá ser
por prazo indeterminado.

§ 2- Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no artA 1,061
da Lei 10.406/2002.

75 - A titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

85 - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art, 980-A, §§, C/C Art. 1054
CC/2002).

95 - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular.

105 - A empresária poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-Iabore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

115 - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial ^
dá empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
EfBELI se resolva em relação ao seu titular.
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FOLHA ri

ALTERAÇÃO N2 01 DE
MAKIXIMUS EMPRIiENDIMENTOS EIRELI

T^rBRir.ík'

122 - A administradora declara, sob as pena
administração da empresa, por lei especial
se encontrar sob os efeitos dela, a pena qu
cargos públicos; ou por crime falimentar, c
peculato,! ou contr:a a economia popular,

s da lei, de que não está impedido de exercer a
ou em virtude de condenação criminal, ou por

3vede, ainda que temporariamente, o acesso a
e prevaricação, peita ou suborno, concussào,
contra o sistema financeiro nacional, contra

normas de defesai da concorrência, contrfe as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade, (art. i.011, §1^ CC/2002).

132 - Fica eleito o ,foro de São Luís, capita do estado do Maranhão para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resul antes deste ato constitutivo.

E por estarem assim justos e contratados assina o presente instrumento em uma via de
igual teor e forma para que se produzam efe tos legais. i

São Lüís/MA, 28 de Junho de 2019.

CRISTINÀ DÀS GRÀÇÃS ARAÍÜÀKl
T

Titular/Administrador

4 Reconheço por SEMBLHANCÀ a(s) frjfâ(s) der -
^ í 0183460]-CRISTINA DAS GRAÇAS |ÁRJUÍaIS üfilpíaêpflizacão

Emolumenus:^;50

SfldLys -,MA^02/07/2019.
CLEIDIANEWARIA MARTINS DAS NEVES -

PoderJudIcidrI
Tribun^ dsiustli

(39A|amiihlo
Reconhecimento

de Rrmí-fmanceire

000000789840|(

CERTIFICO O REGISTRO

PROTOCOLO: 19082040^
11902985730. NIRE: 2
MftKIXIMUS EMPREEtroilè:

Lilian Theresa R •>
SECRETÁR C.

SÃO LUÍS, jj
www. enpresafa'~

EM 02/07/2019 11:53 SOB 20Y90820403,
DE 02/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

L600096243.

:NT0S EIRELI

drigues Mendonça
A-6ERAL

02/07/2019
:il.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à
I I Informando seus respecti

con:proveç2í> do
i/os cildigos d.:

! av.tí nticidods nor
r-ào

•Gt-Wo'! oortí-ís



l

alteração contratual da

» "<?rí =•» =°«™. "~«a

05/02/1978,^Empresárt.^poíta^ "3®cido em
po 2023. bSoSS

2dt=r„íc;r.r.irzír:^^^^^^^ "«- •"^- --

1 " Retira-se da sociedade o sócio NELIO IWONTFiRn ha ch \/a

it;,sír"r? a-òo".°jR«« dando«, ,d4rd.f=ar„sir.ifss

Responsabilidade Limiteda ^pássando^í''Ln '̂™'̂ '̂ - Empresa individual de
empreendimentos EIRÉLr coÍsub mn. " ^ ®®'' ""WAKIXIMUS
pertinentes. ' sub-rogaçao de todos os direitos e obrigações
3^ - O acervo dessa sociedade é de inn nnn nn
ficando inalterado neste ato em moeda cnrrpnL Hn - ' -"^1 'ntegraiízados.
individual de Responsabilidade Limitada. ®capital da Empresa

Responsabilidade Limftada.^^° continuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de

V
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ATO CONSTITUTIVO

POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABJLIADE LIMITADA

' "MAKIXfMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI"

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI, brasileira, natural de São Luís/MA, Solteira, nascida
em 07/12/1949, Empresária, portadora do CPF n°. 027.437.953-87 e RG n°.
0584885720169 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua Poção de Pedras, n° 10, Bairro;
Quintas do Caíhau, São Luís/MA, CEP:65.07íl-027:

- Aempresa girarjá sob a denominação "
terá sede e domicilio na Rua São Raimundo,

/lAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS EIRELI",
n° 12, Letra-B, Bairro: Centro, Açailândia/MA,

CEP: 65.92

2® - O Ca

0-000.

pitai serájde R$ 100.000.00 (cen mi! reais), já totalmente integraliza
moeda corrente do país

3® - O objeto será:

4120-4/00 j- Construção 1e edifícios;
3702-9/00 - Atividadés nííacionadas a esgoto

3811-4/00 |- Coleta de resíduos não perigoso
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovia

4213-8/00 r Obras de urbanização - ruas, pra

4222-7/01 j- Construção de redes de abasteci
construções correlatas, exceto obras de irrig

I I

4313-4/00 r Obras de terraplenagem;
I I

4329-1/04!- Montagem einstalação de sistenjas eequipamentos de Iluminação e
sinalização em vias públicas, portos eaeropojios;
4399-1/04 ]- Serviços'de operação efornecimento de equipamentos para transporte e

i ' 11 I
elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/05 -Perfuração econstrução de poç '̂'de água;

exceto a gestão de redes;

s; '

;as e calçadas;

nento de água, coleta de esgo

?ão:
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4923-0/02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar;

0822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária;

7112-0/00 - Serviços de engenharia;

7111-1/00 - Serviços de arquitetura;

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

7732-2/02 - Aluguelde andaimes;

7739-0/03 -Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;

9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

4® - A empresa iniciou suas atividades em 16/01/2014 e seu prazo de duração é
indeterminado. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

5° - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

6® - Aadministração da EIRELI caberá a titular CRISTINA DAS GRAÇAS ARAÍWAKI, com
poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso do nome empresarial
individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse da EIRELI ou
assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis EIRELI.

§ 'P Faculía-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em
•nome da EIRELI, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e operações
que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judiciai, poderá ser
por prazo indeterminado.
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§ 2° Poderc|o ser designados administradores
da Lei 10.406/2002.

não titular, na forma prevista no art°. 1.061

7® - A titula
empresa

•da EIRÈU declara, sob as pena
;sa modalidade.des

8® - Ao término de cáda exercício social, em
contas justificadas de sua administração,

da lei, que não participa de nenhuma outra

31 de dezembro, a administradora prestará
focedendo à elaboração do inventário do

contas lusTiTicaaas ue sue» auminionava^. ••— .

balanço patrimonial e do balanço de resu tado econômico; cabendo aos socios na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdU apurados. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054
CC/2002).

9= - A EIRELI podém
mediante deliberação,g s

Ê.brir ou fechan fiiial ou outra dependência,

10® - A empresária poc
disposições, regulamèii

uma retirada
pertinentes.

ensal, a titulo de,"pro labore", observadas as

11® - Falecendo ou inter
com os herdeiros, sucessòres

o titular da EUELI, a empresa'continuará suas atividades
e o incapaz. Jão sendo possível ou inexistindo interesse

e liquidado com base na ,situação patrimonialdestes, o valor de iseus ha> eres será apurado , .
da empresa, àdata da resolução, verificada em balanço especialmente levantado^

Parágrafo único - Ò mesmo procedimento
EIRELI se resolva, erri relação ao seu titular.

12® - A Administradora declara, sob as penas
administração da empresa, por lei especial, o
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que ^
cargos públicos; ou por crime faümentar, de
peculato, ou contra ,,a economia popular, (
normas dej defesa da concorrência, contra
propriedade, (art. 1.011, §1° CC/2Ü02).

será adotado em outros casòs/em que a

ia lei, de que não' está impedido de exercer a
„ em virtude de condenação criminal, ou por
ede, ainda que temporariamente, o acesso a
prevaricação, peita ou suborno, concussão,
)ntra o sistema .financeiro nacional, contra
as relações dè "consumo, fé pública, ou a
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. ica eleito o foro de São Luís, capital do estado do Maranhão para o exercício e o
cLiíTiprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo.

E por estarem assim justos e contratados assina o presente Instrumento em uma via de
igual teor e forma para que se produzam efeitos legais.

Açailândia /MA, 17 de Setembro de 2018.

13° -

aa) /2fZ^
• CRláriNA GRAÇAS ARAMAKI

Titular/Administradora

aa)
NELIO MONTEIRO DA SILVA

Sócio/Administrador
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MAKIXIMUS EMPREEiffilMENTOS LTDA- ME"

FERNANDO MARCELO ARAMAKI FERNANDES, brasileiro, natural de São Luís/MA,
casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 15/05/1977,^Servidor Público,
portador do CPF 756.382.583-53, RG n° 22010582002-0 GEJUSP/1^- e. Carteira de
Identidade Profissional n° 008358/0-4 CRC/MA, residente e domiciliado na Rua- Poção de
Pedras, n" 10, Bairro: Quintas do Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.072-027,

Único sócio da sociedade empresarial "MAl^XIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA -
ME" que tem sede e domicílio na Rua São Raimundo; n° 12, Letra-B^ Bairro: Centro,
Açailândia/MA, CEP: 65.930-000, inscrita no CNPJ n°19.543.790/0001-8C com seu contrato
de constituição arquivado na Jimta Comercial do Estado do Maranhão .sob o.NIRE n®
21200851150 em 16/01/2014 resolvem assim alterar e consolidar seu contrato social..

V - Ingressam na sociedade,o Sr. NELIO MONTEIRO DA SILVA, brasileiro, natural-de São
Luís/MA, Solteiro, nascido em 05/02/1978, Empresário, portador do CPF n°. 838.155.033-53 e
CNH n® 02939689767 DETRAN/MA, residente e domiciliado na Rua Coriolãno Milhomem, n®
2023, Bairro; Centro, Imperatriz/MA, CEP: 65.900-330 e a Si^., CRISTINA DAS GRAÇAS
ARAMAKI, brasileira, natural de ^ Luís/MA, Solteira, nascida em 07/12/1949., Empresária,
portadora do CPF n®. 027.437.953\87 e RG n®. 0584885720169 SSP/MA,'residente e
domiciliada na Rua Poção de ^edr^s,|n® 10, Bairro: Quintas do Calhau, São Liiís/MA, CEP:
65.072-027.

2" - Retira da sociedade o só\io EERNANDO MARCELO ARAMAKI FERNANDES,
acima qualificado, que cede e tr^Esfere suas quotas no total de 100.000 cora valor nominal de
RS 1,00 (um real) cada, totalizando" ík 100.000,00 (cem mil reais) aos sócios ora admitidos
NELIO MONTEIRO DA SILVA e CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI dando total

quitação das mesmas, nada mais tendo a\reclamar em juízo ou foro dele.

3® - O capital social que é de R$ 100.000^00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil)
quotas, com valor nominal de RS 1,00 (um real), cada uma, todas integralizadas èm moeda
corrente do país, fica inalterado. Alterando apenas a sua distribuição a seguir:

Sócio ®/o N® de quotas Valor em RS

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI 85 85.000 85.000,00

KKUO MONTEIRO DA SILVA • 15 15.000 • • " 1-5.000,00

TOTAL 100 100.000 100.000,00-

4® - 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 condição e preço
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art.' 1.056, art. 1.057, CC/2002). "

1
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Alteração n" 07 da Sociedade Empresarial Limi LHArj°

"MAOXMüS EMPREENDIMENTOS LIDA-HE

5^ - A responsabilidade de cada sócio é restrita, a© valor de suas quotas,, mas-todos respondem
solidariamente pela intégralização do capital sociá: (art.1.052, CC/2Ò02).

6® - A socie

ARAMAia,
necessários,
empresarial,

dade será||administrada exclusivame
podendo; isoladamente, represei

com os jjpderes e atribuições de
vedado, no entanto, em atividade^

7® - A administradora declara, sob as penas da
administração da sociedade, por lei especial, oú e,
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vedCj aí
públicos; ou por crime jfalimentar, de prevaricaçãj
contra a economia popular, contra o sistema fina
concorrência,' contraias relações de consumo, fé p
1°, CC/2002)1 ' i'

te pela sócia CRISTINA DAS..GRAÇAS
á-la em todos òs atos que! se fizerem
dministrador, ^autorizado o uso. dò nome
estranhas ao irítpresse ^social^ ou ^assumir

obrigações seja em favor de qualquer dos quotistaJ. ou de terceiros; bem como onejrar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997,1.013,1.015, 1.064,
CC/2002).

r, de que não está -impedida, de exercer a
virtude de condenação criminal, óupor se

ida que temporáriaménterb acesso a cargos
I, peita ou subomò, concussão, peculato, ou
ceiro nacional, !contra nomias-de defesa da
iblica, ou da propriedade, (art. 1.011, alínea

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o coritrato social. com a

j ! ij seguinte reidacão:
1® -Asociedade giraijsob onome empresarialj "MAKIXENWS .EMPREENDI
LTDA - MEV que tem sede e domicílio na Rua São Raimundpfn®'l'2, Letra-B, Bairroí:J^en^,
Açailândia/MA, CEP: 65.930-000. 1 / ; 'j I I II / I '
2® - A sociedade tem por objetos:

I i I
4120-4/00 - Construção de edifícios;
3702-9/00 - Aitividades relacionadas a esgòío, exce
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
4211-1/01 - Cpnstrução derodovias e ferrovias;:
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças, e c
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento
correlat^, exceto obras de irrigação;'
4313-4/00 - Cabras de teriaplenagem;
4329-1/04 -Montagem e[ instalação de sistemas ee
vias públicas, portos èaeroportos;
4399-1/04 - Serviços de operação e fomecime
de cargas e pessoas parajuso em obras;
4399-1/05 - Perfuração e| construção de poço

JUCSMA

o a gestão de redes;

. w
/r

alçadas; ' -
ie água, coleta de esgoto e construções

juipamentos de iluminação e sinalização em

e equipamentos para transporte e elevação
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Alteração n° 07 da Sociedade Empresarial Limitada
MÁIDCMUS EMPREENDIMENTOS LTDA- ME"

4923-0/02

4924-8/00

6822-6/00

7112-0/00

7Í1M/00

7732-2/01

andaimes;
7732-2/02

7739-0/03

andaimes;
8130-3/00

8211-3/00

8230-0/01

9001-9/05

9001-9/Ò6

Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
Transporte escolar; , •
Gestão e administração da propriedade imobiliária; • ' •
Serviços de engenharia;
Serviços de arquitetura;
Aluguel de máquinas e equipamentos paraconstrução semoperador, exceto-

Aluguel de andaimes;
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporáriò, exceto

Atividades paisagísticas;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
Serviços de organização de feiras, congressos,.exposiçõés e festas;
Produção de espetáculos-de rodeios, vaquejadas e similares;.
Atividades de sonorização e de iluminação.

3^-0 Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) distiibuídos em 100.000 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizados em moeda corrente do País,
pelo sócio: (art 997. III CC/2002) (art. 1.055,.CC/2002).

Sócio . % N° de quotas . Valor em R$

CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKI 85 85.000 85.000,00

\NELIO MONTEIRO DA SILVA 15 15.000 15.000,00

TOTAL 100 100.000 100.000,00

4° - A- sociedade iniciou suas atividades em 16/01/2014 e. seu "prazo .de duração é
indeterminado, (art. 997,11, CC/2002).

5° - 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 condição e preço
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
ce,'rsão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, art, 1,057, CG/2002).

6® - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, (art.1.052, CC/2002).

JUCEMÂ
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Alteração n°i07 da Sociedade Empresarial Limiía^^,
" MAKKIWS EMPREEM);MENT0S LTDAr ME"

1 I i
7® - A sociedade será administrada exclusivamentê pela sócia CVJSTINA- DAS GRAÇAS
ARAMAKIj , podendo boladamente, representá-
necessários, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o usO; do npme
emprêsanal, vedado, rio |entanto, ém atividades ístranhas ao interesse sOciaí" oü assumir
obrigações sejajem favpr de qualquer dos quotistas oi de terceiros, bem como onerar.ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorização do outT' >sócio.' (artigos 997,1.013,1.015,1.064,
CC/2P02).

a em . todos os atos qüc se fizerem

8® - Ao término de cada, exercício social, em- 31 ce dezembro", o administrador apresentará
contas justificadas de sua!, administração, procedenc
patrimonial e do balanço |de resultado econômico,
quotas, os lucros ou

o à elaboração do inventario, do balanço
jabendo aos sérios na proporção de suas

9® - Nos quatro

. uv iuouiuau.u ^auviiuk.

' perdas apuradas, (art. 1.065, €0/2002).

meses seguintes ao término doiexen
..

ício social, os ióciós deliberarão sobre as
caso. (art.1.071 e'1,072, alínea V e artcontas e designarão administrador (es) quando for o1.078, CC/2002). I I

10® - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, ag
território nacicmid, mediante alteração contratual assi lada por todos os sócios.

11® -Os sóciosi ílderão, em comum acordo, fixar un aretirada mensal, atitulo de "pró
observadas as djí^osições'legais pertinentes.

íncias e escritórios em qualquer parte do

12® - Kalecendólou interditado qualquer sócio, a soe
herdeiròg«_§uéesaores ejo incapaz. Não sendo possíve
sócio(s) .remane^ente(s),! o valor de seus lia.veres
situação ipatrimo liai da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço espe
levantado.

iedade continuará suas atividad'

ou inexistindo o interesse desti

será apurado e liquidado com

Parágrafo únícol: O mesmo procedimento será-adotmo em outros casos pm que a sociedade se
resolva em relação ao seu Sócio. (art.1.028 e art. 1.0-1, CC/2002).

13® - AadminiWdora declara, sob as penas da lei^é^ue não-está impedida,.de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, oup^fi^irtude de condenação criminal^ ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que v^déTainda que temporariamente, o acesso a cá:gos
públicos'; ou por crime falimentar, de çpe^^cação, leita ou suborno, concussão,. peculato, ou
contra a economia popular, contra
concorrência, contra as|relaçõ
r, CC/2002).

14® - Fica eleito o for

obrigações resultante

tstema financeiro nacional, contra normas .de defesa da ^
consumo, fé publjca, ou da propriedade, (art. 1.011, alínea/N / Y

xercício e o cumprimento dos direitos/eís/MA

este contrato.

CEHÂ
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Alteração n® 07 da Sociedade Empresarial Limitada
l^íAKfflMüS EMPREENDIMENTOS LIDA - ME"

E por estarem assim juntos e contratados assinam o presente instrumento em uma

São Luís/MA, 02 de Fevereiro de 2018.

ERNANDO MARCEIáO ARAMAKf FERNANDES

Socio/Admimstrador

ÍTINA^DAS graças ARAMAia
Sócia/Administradora

aa)
NELIO MONTEIRO DA SILVA

1

J2%^ílbWo.ae

PAS^

BMA

lócio

Í)P{C10

OTAS
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Alteração n° 05 da Sociedade Empresgjial Limi
EASSESSORIALTDA^ME

'BR:í.a

FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO- brasile

Autônomo, nascido em 12/0(5/1988, portador
276549520041 SSIVMA^ residente e domiciliado
Planalto, Lago da Pedra/MA, CEP: 65.715-000;

10, natural de Ímpcrairlz/MA, solteiro,
Io CPF n" (.13.352.893-07 RG if

la Rua Jose A.ves PenJia. n" 14. Bairro:

bES, brasilein , natural dc São Luís/MA.FERNANDO MARCELO ARAMAKI FERNAN
casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 15,i'5/1977, Scnddor Público,
portador do C|PF n |̂ 756.382.583-53, RG n" 22( 10582002-0 GiUUSP/MA e Carteira de
identidade Profissional ri" 008358/0-4 CRC/MA, lesidenle e domiciliado na Rua Poção de
Pedras, n° 10, Bairro: Quintas do Calhau, São Luís/MA, CEP: 65.073-027.

Únicos sócios da sociedade empresarial "MAKK
tem sede e domicílio na Rua São Raimundo, n" 12
CEP; 65.930-000, inscrita no CNPJ n° 19.543.790/1

' I IIarquivado na Junta Gornercial do Estado do Maránhão sob o NíRE n® 21200851150 em
16/01/2014 resolvem assirii alterar e consolidar seu contrato social.

iMUS ASSESSORIA LTDA - ME" que
Lelra-B, Bairr >: Centro, Açailàndía/MA.
001-80, com s.ü contrato cie consiiiuição

IGIXIMUS ASSESSORIA LTDA - ME

^-ME.
r - A sociedade altera o nome empresarial de
para MÂKIXIMUS EMPREENDÍMEm OS LTD

2" - A sociedaoH altera suas atividades para:

412Q-4/00 - C®nsiruçüo dè edifícios;
3702V9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto
3811-\/00-Co
42n-l>(^l -Co
4213-8/0

eia de resíduos não perigosos:
struçào de rodovias e ferrovias:
as de urbanização - ruas, praçase caltadas;.

^1
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimentode
correiaias, exce

4313-4/00 - Ob

4329-1/04-Mo

vias públicas, çórtos cáeróportos;
4399-1/04 -Serjviços de operação efornecimento de t
de cafgas e pessoas para uso em obras;
4399-í/05 - Perfuração e construção de poços.de águi;
4923-0/02 - Ser\'iço do transporte dc passageiros -'loc
,10'>y4_e/0n ^

o ,obras de inigação;
as de terraplenagem;
iitageni e instalação de sistemas e eqiípanienios de ik.minação e sinalização era

4924-8/00 - Transporte, escolar;
6822-6/00 - Gestão e adnrirtistrjrçãoy(i(aypropricdade ii
7112-0/00 - Ser\'iços de erig
7111-1/00 - Serviços dè arquii

l I ^ \ /7732-2/01 - Aluguel de mâquina^j/^quipaí
andaimes; I i

a gestão de rcd-.-s;

água, coleta dc esgoto e construções

ctuipamenios para transporte e elevação

ação de automóveis com motorista;

obiliária;

iTos i construção ser.i onerador, exceto
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Alteração n® 05 da Sociedade Empresarial Limitada
" MAKIXÍMÜS ASSESSORIA LTDA ^ME"

7732-2/02 - Aluguei de andaimes;
7739-0/03 - Ali^uel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto
andaimes:

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;
3211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9001-9/05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação.

3" - Retira-se da sociedade o sócio FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO acima qualificado,
que cede e transfere suas quotas no total dc 50.000 com valor nominal de R$ 1,00' (um real)
cada, totalizando R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), ao sócio FERNANDO MARCELO
ARAMAKI FERNANDES acima qualificado, dando total quitação das mesmas, nada mais*
tendo a reclamar em juízo ou foro dele.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos lermos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade
pennanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de. 180
(cento e oitenta) dias,,sob pena de dissolução.

4" - O capital social que é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil)
quotas, com valor nominal de RS 1,00 (um real), cada uma, todas integralizadas em moeda
corrente do país, fica inalterado. Alterando apenas a sua distribuição a seguir:

^ Sócio % N" de quotas Valor em RS

. , FERNANDO MARCELO ARAMAKI

^ . FERNANDES

100 100.000 100.000,00

TOTAL 100 100.000 100.000,00

5^ - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou. transferidas a terceiros sem o
consentimento do outi-o sócio, a quem fica assegurado, ern igualdade de condição e preço
direito dc preferência para a sim aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alieração contratual pertinente, (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002). '

ú'' - A responsabilidade de cadasócio é restrita ao valor dc suas. quotas, mas todos respondem
soiidariamentc pelainíegralização do capital social, (art.1.052, CC/2002).

JUCEMA
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i I

' i rQLHAAlteração tfiOS da Sociedade Empresarial Limi
SASSESSORJÃLTDA-ME"

7" - A sociec ade será iadminislrada exclusivaine

ARAMAKI FERNANÍDES, podendo isoladamente,
iríos, com' os poderes e airibuições dfizerem necess

empresaria!,
Obrigações sej?
bens imóveis

CC/2002).

8" - O Admin

sdado, no entanto, em atividades
em favor|de qualquer dos quotistas di

a sociedade, sem autorização do out

stradon declara, sob as penas da lei
administração da sociedade, por lei especial, ou em
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainc

contra a economia popular, contra o sistema financ
concorrência, conti-a as relações de consumo, fc pú

nte pelo sócio FERNANDO MARCFXO
representa - i;- eih iodos os atos que sc

í administrador autorizado o uso do nome

stranhas ao i]^:cresse social ou assumir
1de terceiros, osm' como onemr ou alienar
o sócio, (artigos 997, 1.013. 1.015, 1064,

. de que não o ;tá impedido de exercer a
virtude de cont. inação criminal, ou por se
a que temporar-amente, o acesso a cargos

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita,ou subon o, concussão, peculato, ou
jiro nacional, c.ihira normas de defesa da
blica, ou a propriedade, (art. I.OII, § I",

CC/2002).

A vista da
I I ^

modificação ora ajustada conilolida-se o contrato sociaU com a
seguinte redação:

1" - A sociedade gira sob o nome empresarial "MAKÍXiiVIU^^^^IPREENDIMENTOS
LTDA - ME" que^íem se|de edomicílio na Rua São Raimundo^/ír 12, Leti-a-B, Bairro: Centro,
Açailândia/MA', cfep; ^.930-000.

2° - Asociedad' í tc mpor óbjetos: (

4120-4/00

3702-9/00 - Atiyid
3811-4/00 - Coiet
4211-1/01 - Const

9 de edifícios;
adcs relacionadas a esgoto, exceto [a gestão de redes;
de resíduos não perigosos; I
ução de rodovias e ferrovias;

4213-8/00 - Obrasde urbanização - ruas, praças e cal
4222-7/01 - Construção de, redes de abastecimento dc

;adas;
água, coleta dc esgoto e construções

correlatas, exccjo obras deúrrigação;
4313-4/00 - Obras de tcrrapienagem;
4329-1/04 -Montagem' einstalação de sistemas eequjpamenlos de iluminação esinalização em
vias públicas, portos e aeroportos;
4399-1/04 -Serj/iços dç operação e fornecimento de tquipamentos para transporte eelevação
de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/05 - Perfuração c construção de poços de águ;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - lotjação de automóveis com motorista;
4924-8/00 -Transportei escolar;
6822-6/00 Gestão e administração da propri e ir lobiliária;

JUCEMÂ
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Alteração tf 05 da Sociedade Empresarial Limitada
" MÁKIXÍMUS ASSESSOMA LTDA - ME"

7112-0/00

7in-i/oo

7732-2/01

ándaimes:

7732-2/02

7739-0/03

andaimes;
8130-3/00

8211-3/00

8230-0/01

9001-9/05

9001-9/06

Sen-iços de engenharia;
Serviços de arquitetura;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto:

Aluguel de andaimes;
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto

Atividades paisagísticas;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas:
Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares;
Atividades de sonorização e de iluminação.

3" - O Gapital Social é de RS 100.000,00 (cem mil reais) distribuídos em 100.000 quotas, no
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. já integralizados em moeda corrente do País.
pelo sócio: (art. 997. IH CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

Sócio % N" de quotas Valor em RS

FERNANDO MARCELO ARVMAKI

FERNANDES

100 i 00.000 100.000,00

TOTAL 100 J00.000 100.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos termos do aiiigo 1033. ÍV, da Lei 10.406/02, a sociedade
permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias^ sobpena de dissolução.

4'' - A sociedade iniciou suas atividades em 16/01/2014 e seu prazo de duração é
indeterminado, (art. 997, U, CC/2002).

5*'' - As quotas são indivisíveis é não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de còndiçao e preço
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessílo delas, a altera^ião contratual pertinente, (art. 1.056, art. 3.057, CC/2002).

- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
soiidariarnente pela integralização do capitai .social. (art.I.052, CC/2002).

JJCgMÃ
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7** - A soe

ARAMAKI

FOLHAR'",. >3^^ 1

ãoj n° 05 da Sociedade Empresarial Limita®-®^
" MAKKIMUS ASSESSORIA LT DA - ME"

edade será administrada exclusivarnc

FERNj'\!nDKS, podendo isoladamente
ntc pelo sócio FERNANDO MARCELO
representa - lá cn\ todos os atos que se

fizerem necí ssários| com os podcres eatribuições db administrador, .uitorizado ouso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações sejaem favor de qualquer dos quotistas cu de terceiros, como onerar ou alienar
bens imóveis da sociedade, sem autorização do oui o sócio, (artigos 997, 1.013. 1.015, 1064,
CC/2002).

8" - Ao lén lino de cadn exercício social, cm 31
contas justificadas de sua administração, procedení o ã elabomção .Io inventario, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico.

íe dezembro, o idmihistrador apresentará

:abcndo aos sócios na proporção dc suas
quotas, os lucros ou perdas apuradas, (art. 1.065, C( '/2002).

9" - Nos quatro me.ses seguintes ao término do exer:ício social, os sá)cio.s deliberarão sobre as
- J--L . I , I • • . . • . «• ^contas e designarão 'administrador (es) quando for c

1.078, CC/2002).
ca,so. (art.1.071 e 1.072, alínea T e art.

10"' - A socihdade poderá abrir filiais, sucursais, agências e escriló; os em qualquer parte do
território n^ibí^I, rqcdiante alteração contratual assinada por todos c- sócios.

11" -Os SI cios poderãoj em comum acordo, iixar unja retirada men.si;!, atitulo de "pró-labore".
obseiívadal as dispasiçÕc.s legais peninenies.

12" -

herdeiros, ^cessorcs e ò incapaz. Não sendo possíve
sócio(s) re nanescenieís). o valor de seus haveresj será apurado e liquidado com b\
situação patrimonial
levantado.

ou interditado qualquer sócio, a soe iedade continua.-a suas atividades çom(
i I

ou inexislindo interesse destes on do^)

dajsociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente

Parágrafo único; Ojmcsmo procedimento será aüolujdo em outros ca.-os em que asociedade sc
resolva em relação ao seu sócio, (arí.1.028 earL l.OiJl, GC/2002).

13" - O Administrador declara, sob as penas da"'lei dè que não esi
administração da sociedade, por lei especiai^elu cm lirtiide de conde,
encontrar sob os efeitos|üeia, a pena que/étic, ainda que temporária
piíblicos; ou por criipe faíimentar, dc nrevaricação, |cita oií suborno,
contra a economia pòpiilar. contra t/áslctna rinancdiro nacional, co:
concorrência, contra as r^çlçcõcs j)á consumo, fé púl
CC/2002).

.í impedido dc exercer a
.ação criminai, ou por se
uiente, o acesso a cargos

cohcussâo. peculato, ou
ura normas de defesa da

lica, ou a propriedade, (arí. Í.Oll, § 1",

14" - Fica eleito o for

obrigações resultante
o Luís/M.A para o c

contraio.

;ercfcio e o cui ipriinenro dos direitos c

JUCEMA

10 EM 12/01/2018 14:36 SOB 20171350898.
i8 DB 10/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
21200851150.

CERTIFICO O REGIST,

PROTOCOLO: 1713508

11800111112. NIRE:

MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Lilian Theresal Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL

SAO LUIS

www.eicpresa

12/01/2018
;acil.ma.gov.br

A validade deste documento, sc iriç>rosso, fica sujeito t csLpiovação de sua .mtenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivcíi códigos do verifics^co



Alteração n° 05 da Sociedade Binpresarial Limitada
^ MÁKDOMÜS ASSESSOÍOA LIDA-ME"

E pcr juntos e contratados assinam o presente instrumento em uma via.

Sào Luí.s/iVíA, 21 de Dezembro de 2017.

'"•''iLir.

Socio/Administr-adot

•^-EIÍítt^pèílVEIRA CAR?ÍEIRO
/ Sócio/Admi.nisímdor

JÜCEMÂ

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/01/2018 14:36 SOB N» 20171350898.
PROTOCOLO: 171350898 DE 10/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800111112. MIRE: 21200851150.

MAKIXIMUS EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 12/01/2018
vnrw. en^resafacil .na. gov. br

•.•í.lidr.de- des-e docononto, se icçresso, fica sujeito à cos^rovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



4° ALTERAÇÃO CONTRATUALpE SOCIEDADE LIMITADA
I MAKIXIIWUS ASSESSORIA LTDA - WIE
! CNPJ: 19.543.79('0001-80

FOLHA

- A-—
ji MAKIXIMUS ASSESSORIA LTDA •WIE. com sede
)C n" 12. Letra B. B^ro CENTRO. CEP 65.930-000.
12 MARCELO ARAMAKI FERNANDES, brasileiro,
; serv dor público, |residente e domiciliado em Lago
s Planalto. CEP 65.715-000, nascido em 15/05/197

p Idenbdade, n** ' 22010582002-0 GEJUSP-MA .
ARAMAKI. bpsileiro. solteira, autônoma . resider
Quadra 05. Bairro Quintas do Calhau, CEP 65.072

§5 da Carteira |de | Identidade 87.988-SSP/M/5
pi LIMA DA SILVA, brasileiro, solteira, autônoma

Pen^a, n® 14l Bairro Planalto, CEP 65.715-000. n
Carteira de ibenbdade n® 033193622007-0 SSP/i

nesta cidade de Acailàndia/MA . ã Rua São Raimundo
ntegrados pelos scjcíos abaixo assinados- FERNANDO
lasado sob regimn de comunhão parcial de bens,
Ia Pedra-MA. á R_a Jose Alves Penha, n® 14. Sairro

em São Luis-Ma. portador da Carteira de
CPF: 756.382 533-53: CRISTINA DAS GRAÇAS

te em São Luis-MA. ã Rua Poção de Pedras, n® 10
027, nascido em 0//12/1949 em São Luis-Ma portador

e CPF n' 027 -137 953-87 e HAYANNE KUSCJA

residente em Lagc da Pedra-MA. a Rua Jose Alves
jscida 27/07/1989 em Lago da Pedra-Ma portador da
flA. e CPF n® 602 125.013-30, com contrato social

DO MARANHÃO- JüCEMA, sob n' 21200851150 por
adaslro nacional cs Pessoa Jurídica - CNPJ Sob n"

arqujvado najJUNTA COMERCIAL DO ESTADO
despacho de |l6/01/2014. devidamente inscrita no
19 543 790/0001-80

RESOLVEM de comum acordo alterar oseu contratp social nas seguintes condições

CLÁUSULA IfADMISSÂO DE SOCIO - Admite-se rasociedade osócio FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO,
brasileiro, estado civil SOLTEIRO, profissão AUTONOMO, resid mie e domiciliado em Lago da Pedra-MA. á Rua Jose
Alves Penha, n® 14. Bairro. Planalto. CEP 65.715-000, nascido em 12/06/1988 em Imperatriz-MA. portador da C.l.
n.®276549520041. expedida pela SSP/MA e CPF sob n.® 033.352 893-07.

ARAMAKI, que
CLÁUSULA 2' - RETIRADA DE SOCIO - Rí tira-se da sociedade osócio CRISTINA DAS GRAÇA

cede e transfere suas quotas de capital no montante de 25.000(VINTE CINCO MIL) quotas, no valor de
30 OLIVEIRA CARNEIRO, acima qualificado, o montante
VINTE CINCO MIL) -'eais. pagos e satisfeitos, dando aos

25.000{VINTE CINCO Mlll) reais, transferindoao sócio. FERNAN
de 25.000(VINTE CINCO MIL) quotas, no valor de R$ 25.000,00
mesmos aplena' geral e l^evógável quitação.

KLI5

no ^Idr de 25.000(VlNtE CINCO MIL) reais, transferindo
quali icâdo, omontante de 25.ÒOO(VINTE CINCO MIL) quotas, no bíor de R$ 25.000.00 (VINTE CINCO MIL) reais, pagos e
salisl atos.dando aos mesmos a plena, geral e irrevogável quilaçg j,

! r

CLAUSULÁ 3: RETIRADA DE SOCIO: Rf:TIRA-SE também da sociedade o sócio
CIÁ LIMA DA SlLV/\. que cede etransfere suas quotas de capitai no montante de 25.000{VINTE CINCO

o sócios. FERNANDO OLIVEIRA CARN

CLÁÜSÜLÁ 4 - Ocapital social continua inal!
000 (cern mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hurr
e distribuído entre ossócios daseguiptá^forma.

cima

fidí Io em 100

'correrite do pais.

irado em seu valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
real) cada uma, já -.otalmente integralizado. em moeda

\ QUADRO DE SÓCIOS / Q1 DE PERCEN~, VALOR
FERNANDO MARCELO ÁRAMÁKI FERtJfÁNDES >0,000 50% R$ 50,000.00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO/^ io.ooo 50% R$ 50.000.00

rOTAL L 1/ 1C D.OOO 100% RS 100.000,00

JUCEMA

JUHTA CMSRCIAL DO

CERTIFICO O RESISTi
PROTOCOLO: 16059601

11602943840. MIRE:

MAXIXIKDS ASSESSOR!

Lilian Thcresa

CSTADO DO MARAHBAO

O EK 19/12/2016 16:05 SOB 20160596017\
7 DB 20/10/2016. CÓ::1G0 DE VERIFICAÇÃO:
21200851150.
^ LTDA - ME

todriguas Mendonça

SAO LUIS

wvw.cn^resa:

A validado deste docuinento, sc inprosso, fica sujeito à coij
I i I Informando seus rcsocctivod

SECRETÁ 1IA-6ERAL
19/12/2016
ieil.na.gov.br

«ov^içSo de sua su' t.ic.idade no
códioof. do f•.

••-^«etivos portois,

\J



4" ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
MAKIXIWiUS ASSESSORIA LTDA - ME

CNPJ: 19.543.790/0001-80

CLÁUSULA 5 - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento de outros sócios, a quem ficam assegurados, em igualdade de condições e preço direito de
preferência para asus aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada acessão delas, a aiteraçao contratual
pertinente

CLAüSULA 6* - A responsabilidade dos sócios é restrita ao vaior de sua quotas, mas todos
respondem solidanamente pela ir.tegraiizaçâo do capital.

CLÁUSULA 7 - Aadministração da sociedade caberá ac sócio FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO,
com poderes e atribuições de sócio autorizado o uso do nome empresarial, inclusive movimentações bancárias, que
assinarão em conjunto ou isoladamente pela sociedade, com poderes e atribuições de administrar e gerenciar,
podendo praticar todos os atos necessários para consecução do tim social, e bom desempenho de sua função. Vedado nc
entanto, em atividades estranhas ao interesse socialou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas
ou cls terceiros, bem conio onerai ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio (ari 99/.
V11 013.1010.1064, CC/20G2);

Paragrafo ÚNICO: Fica autorizado ao sócio, representar perante as Autoridades Certiíicadoras nc
âmbito da tCP-Bràsil e a íCP-Brasii. nos ates relativos ã validação da solicitação do certificado digital, podendo
praticar todos os atose assinar todos os documentes inerentes ao bom desempenho deste mandato

CLÁUSULA 8" O sócio administrador FERNANDO OLIVEIRA CARN'5iR0. que passa £ coritpo' o
quadra societário declara sob as penas ca lei. de que não estão impedido de exercer a administração da sociedaue
por lei especial, ou eni virtude ds condenação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede.
ainde que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cnme falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussâo. peculato, ou contra a economia popular contra o sistema íiiianceiro nacional, contra normas da defesa de
concoírência, contra as relações ae consumo, fé publica, ou a propriedade (art 1 011.§1", CC.'2002)

CLÁUSULA 9" Fica eleito o foro oa comarca de Açaiiância- MA para a solução das questões
stinentes ao presente contraio

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condiçõesque não foram expressamente alterados
por estôjnstrumenlo particular

E por estarem assim justos econtratados. assmamV ^^enie
W

AçaÜándia/MA 15 de acosto de 2016 \*

A liau(i<í {kCiauÂ^ M.tUãi(/§yf7
FERNANDO hJARCELÜ^ARAMAKI FERNANDES CRISTINA ^ÂS^AÇAS^Af'/lAKI

HAYANNE KLlSCIA LIMA DA SILVA FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO tíARAHHAO

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/12/2016 16:05 SOB N' 20160596017.
PROTOCOLO: 160596017 DE 20/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602943840. MIRE: 21200851150.
MARIXIMOS ASSESSORIA LTDA - MB

Lílian Thorosa Rodrigues Mendonça
SECRETÂRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 19/12/2016
wtm.capresafaell.ma.gov.br

A. va.Md.ads dsste dccAcnto, se iiroresso, fica sujeito à co^rovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais.
InTosmando seus respectivos códigos de verificação



ALtERAfcKÕáOjDfJÊSC^pAÇÃO CONTf^TUAL DE SOCIEDADE LIMITADA
•• = *' :! ÍMAKIXIIWUS ASSESSORIA LTDA - ME

'i ' * • CNPJ: 19.543.790/0001-30

' ./'5R'.:a

üü

CEP 65.930-00

MArâXKKÜ^ ASSESSORI
Açailãndía/MA , à Rua To
integrados pelos sócios at
FERNANDES, brasileiro,

servidor público, residente
Qi^dfa OS, Bairro Qui

arteira de Identi

756.382.583-53; CRISTIM

autônoma , residente em Si
Bairro Quintas do Calhau,
n" 87.988-SSPyMA. e C

SILVA, brasileiro, solteira,
Jose Alves Penha, n® 14, B

identidade n® 0331936220

social arquivado na JU

JUCEMA, sob n" 212006.
inscrita no Cadastro naclon

80, resolveram de comu;

cláusulas e condições segu'

\ LTDA - ME. com sede nesta cidade ao

3azlo, n" 30, Bairro Jardim América, CEP 66.930-000

aixo assinados: FERNANDO MARCELO ARAMAKI

:asado sob regime de comunhão parcial de bens.
em Sâo Luls-MA, à Rua Poção de Pedras, n® 10,

as do Calhau. CEP 65.072-027 . portador da
ade, n" 22010582002-0 GEJUSP-MA . e CPF:

DAS GRAC.AS ARAMAKI , brasileiro, solteira,
0 Luis-MA, à Rua Poção de Pedras, n® 10, Quadra 05,
EP 65.072-027.,cortador da Carteira de Identidade

F n" 027.437 .QS^-aZ e HAYANNE KLISCIA UMA DA

autônoma , residente em Lago da Pedra-MA, á Rua
airro Planalto. CEP 65.715-000 portador da Carteira de
|7-0 SSP/IWA, e CPF n" 602.125.013-30, com contrato

A COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO-
1150 , por despacho de 16/01/2014, devidamente
1de Pessoa Jurídica CNPJ, Sob n" 19.543.790/0001-

acordo consolidar e alterar o mesmo, conforme

ntes:

LÁUSULA r- Asociedade teráa denominafcão social de MAKIXIMUS ASSESSORIA LT£J?ÍP

pasmará a
Üniço - Esta sociedade que tem sja sede á Rua Topazio, n" 30. Bairro Jarj
parilr dessa data á Rua São Raím' jndo, n® 12, Letra 3, Bairro Centro, Açai

iSULA 2® - A sociedade terá o objejo: atividades de contabilidade (6920^
prepar

a/teriormenté(8219-9/99).
combinadoàde ei

não especificados

serviços
critôrio (8211J3/00). preparação de documeijjtos e serviços especializados de apoio administrativos

LÁUSULA 3® - O início das atividades terá
estado do Maranhao e o prazo de duração da sociedade será p

CLÁÜSUL^ 4-0 capita! social será de RS
mil) quotas no valOLde R$ 1,00 (hum real) cada uma. subscrito«
distribuído entre os sócios da seguinte forma:

lugar na data de arquivamento da junta comercial do
pr tempo indeterminado.

100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem
integrallzado nesta data.lem moeda corrente do pais, e

1 1 QUADRO DE SÓCIOS d

-t
IO

m

PERCÊNT. VALOR

CRISTINA DAS' GRAÇAS ARAMAKÍ 25.000 25 /'o R$ 25.000,00

FERNANDO MÁRCELO ARAMAKI 50.000 50% R$ 50.000,00

HÁYANNE KLISCIA LIMA DA SILVA 25.000 25% R$ 25 .000,00

ITOTAL 1 ; 00.000 100% R$ 100.000,00

CLÁUSULA 5 - As quotas são indivisiveis e
sem o consentimento de outros' sócios, a quem ficam assegu
preferência para a sua aquisição se postas a venda, formallzan
pertinente.

CLÁUSULA S" - A responsatflidad^ dos s
respondem solidariamente jbela ihtegralízação do

não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
ados, em igualdade de condições e preço direito de
Io, se realizada a cessão delas, a alteração contratual

>cios e restnta bd calor de quotas, mas todos

Página 1 de 2
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JUCEMA

Junis Comorcial ao Eatado do Mtranhao
CertiPco o Registro em23/09/20^5 Sob tV20151284112
Pfotocoío: 131284112 de 21/09/2015 NIRE: 21200851150
MAKUCtUUS ASSESSORtA LTDA .ME
Chancele; CBeEOCA76D88B4BB840951EB72F1C6BDlS7487C8

S&o Luís. 23/09/2015
7

Lílian TTieíwti flodrigues Mendonça
SecretftrkKa) Ge/al



ALTEF^ÇAÒVé:]p:jl9t)t.1PAÇÃ0 CONTRATUAL DE SOCIEDAdE-bl
'' J/ÇíKixiwius assessoria ltda - me

CNPJ: 19.543.790/0001-30

f-OLHA r;®

CLÁUSULA 7 - Aadministração da socíe Jade caberá a cargo de HAYANNE KLISCIA LIMA DA
SILVA, com poderes e atribuições de sócio autorizado uso do nome empresarial, vedado . no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrig ições seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens Imóveis da {

1.013.1015,1064.00/2002);
ociedade, sem autorização do outro sócio (art. 997, VI

\USULA 8
de sua ac

CL

constas justificadas
- Ao termino da cada exerci :io social em 31 de dezembro, o administrador prestara

, — -Jministração, procedendo á elaboração do Ín.'entario, do balanço paírimoniai e do
balanço de resultados econômicos, cabendo aos sócios, na proporção desuas quotas os lucros ou perdas apurados
(art.1.065. CC/2002) ' '

CLAUSUL^ 9® - Nos quatro meses seguint
sobre as contas e designarão administradores) quando for o

CLj^USUL/^ IÒ" No caso de retirada ou i
poderá continuar com a admissão de novo sócio ou com os

5S ao término do exercício soda), os-sócios deliberação
caso.

aiecimento de sócios, a sociedade-nâo se dissolverá,
herdeiros do sócio falecido onde designarão um deles

para representa-lo na gestão dos negócios sociais se assirp os desejarem, na época será levantado um balanço
especial para apuração dos haver e devores da sociedade.

agrafo Único - Omesmo procedimento será adotado ern outros casos em qu^ a(j^ciedade se
resolva em relaçâ^ aj^eu sócio. (art. 1.028 eart. 1.031 00(2202)

SULÁ iy osócio administrador HAY \NNE KLISCIA LIMA DA SILVA, declara sob as penas
da lei, de^ue nâo\^tâo iimpedido de exercer aadministração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenaçãi^rimin^ou por se encontrar sob os efeitos dela. 0pena que vede ainda que temporariamente, oacesso
a cargos púctiCQSí^u por crime falimentar, de prevaricaçác. petexJíTsubornQ/ concussãG, peculato, ou contra a
economia popular, contra osistema financeiro nacional, contn inormas de defesa^de concorréncia, contra as relações
de consumo, fé publica, ou apropriedade, (art 1.011, §1®, ç4^002).

cláusula' 12^ Fica eleito o foro
atinentes ao presente contrato.

comarca de Açailândia- MA para a solução das questões

E. por estarem assim justos^ontratados, assinam o presente em 3 vias

AG^âhaia/MA 27 de agosto d

ERNANDO lb»RCEL0 ARAMAKI FERNAND

HAYANNE KLISCI

Pagina 2 de 2
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Junta Comerciai do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em23/09/2015 SobN' 20151264112
Protocolo; 151264112 do21/09/2015 NIRE: 21200861150
MAKIXIMUS ASSESSORIA LTDA • ME
Chancela: CB8EDCA76DaBB4B8640951EB72F1C68D197487C8

São LUÍS, 23/09/2015

Uiían Theresa Rodrigues Mendonça
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ALTERAÍÃO CONTRATUA,
.^ígfasseísoria ltda-me

GF ASSESsORIA LIDA - ME, sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, com sede nesta cidade de
Açaílândia-lvlA. à Rua Topá;íio, ns 30, Jardim Aménca CEP
65.930-000 •

FERNANDO

casado sob

l^blico, res
ÍO, Quadra
portador

GEJUSP-MA

integrados pelos sócios abaixo assinados:
MARCELO ARAMAKI FERNANDES, brasileiro,

regime de cor;jnhâo parcia! de bens, servidor
dente em São Lj s-MA, à Rua Poção de Pedras, n£
05, Bairro Quintas do Calhsu, CEP 65.072-C27.

Carteira de Identidade, n» 22010582002-0
e CPF. NS 756.382.583-53 e CRISTINA DAS

GRAÇAS AFWMAKI, brasileiro, solteira, autônoma, residente
em São Luis-MA, à Rua Poção de Pedras, ns lo. Quadra OS,
Bairro Quií|tas do Caíhau, CEP 65.072-027, portador da
Carteira dt

027.437.953

COMERCIAL

2120085115

dj

Identidade n? 87.988-SSP/MA., e CPF n2
•87, com contrato social arquivado na JUNTA
DO ESTADO DC MARANHÃO - JUCÊMA, sob

por despache de 16/01/2014,
inscrita no ^dastro nacional de Pessoa Jurídtca/^^feí So
n2 19.543.790/0001-80, resolveram de comum ^o/^aÍíerar
o mesmo cor forme cláusulas e condições seguint

CLAÜSULA 1
social para lyiAKIXIMUS ASSESSORIA LTDA -

^- Resolvem os sócios neste ato alier^ razão
^E.

1 I CLAÜSULA
KLISCIA LIMA D^A SILVA, brasileiro, solteira, a
Jose

2P- - Admite-se na sociedade o sócio HAYANNE
utônoma, residente em Lago da Pedra-MA, à Rua
65.715-000, porrador da Carteira de Identidade

25.013-30.

• Osócio CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKl já
I - r - uc 3ub00 (cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 /(u,r, real) cada erma. total,zando RS 50,000,0 (cinqüenta mil reais), cede etransfere neste ato /

pelo preço origmal 25.000 (vtnte ecinco mIquotas), ao sócio HAYANNE KLISCIA LIMA DA ijn
SILV^, ora adm|t)do, dando plena geral eir ewgável quitação das quotas ora cedidas para / f\
nao mais reclamar em juízo ou fora dele, Corr apresente cassão fica ocapitai social inalterado /?4
edtsjnbuido da seguinte forma. y ÁJ^

]
Alves Penha, n® 14, Bairro Planalto, CEl

n® 033193622007-0 SSP/MA., e CPF n® 602.1

CLAÜSULA 3!
qualificado acirna, legitimo possuidor de 50

^CRISTINA DAS GRAÇAS ARAMAKl
- FERNANDOIMARCELO ARAMAKl FERINANDES'

;- HAYAl^E KLISCIA UMA DA SILVA
i-TOTAL •

25.000

50.000

>5.000

10C.000.00

QUOTAS

QUOTAS

QUOTAS

R$ 25.000.00"
R$ 50.000.00

de HAYANNE KLISCIA LIMA Di
CLAÜSULA 4®

^SILVA, com
nome empresarial, vedado,

obrig.içôes seja em favoT^e^quamuer dos
r Bens im

[C/200'
5is da sociedadeVsem am

QUOTAS
R$ 25.000,00
RS 100.000.00

• Aa^JmTnlstraçct; da sociedade caberá a cargo
res e atribuições de sócio autorizadoo uso do

vidades estranh^ao interesse social.ou assumir
iiotistas ou de^.'rcelros, bem como onerar ou
izaçâo do oq/o sócio (art. 997, VI.1.013.1015,

lA^



JUCEMA

9 « 0 • •
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Junta Comerelâl do Estado do MaranhSo

Certifico o Registro em 13/02/2015 SoD N' 201500527S6
Protooalo 150052750 de 29/01/2015 NIRE:21200851150

MAKIXIMUS ASSESS0R1A LTDA • ME

Chancela • 71C9FB26C93F3B9A5264OE0AA112399DO1AA1243

Sâo Luig. 13/02/2015

Cledínlce Bastos da Fonseca

Secreleno(Q) Geral



penas dt

legais qu

Topazio,
Bairro Centro, Açailc

alteradas do seu

• I • • • • • •
• • • o •

CLAUSULA 52 - D

li», nStffestqfyicjjr^o eiT> quaisquer d
- ajimçeçarh leèxeííer ati^idaííes merc
*'* j I CLACJSUUA 62-S

n2 30, llardim América, CEP 6593O-0OC
' ""ndía-MA, CEP 55930-000.

CLAUSULA 72 - P

r)tes juntamente com 02(duas) testemun

Açallân

eclara o sócio acmitido na clausula 12 sob as

Ds crumes prevK:os em lei ou nas restrições
intis;

ja sede na cidade de Açailândia-IVIA., na Rua
, passara nesta data à Rua São Luís, ns 97,

«rmanecem em vigor as demais cláusulas não
contrato original e alterações po ;teriores;

E, por estarem aí sim justos e contratados, lavram o presente
instrumento em|.03(três) vias de igual teor e data, que ser:o assinadas por todos os

ias

de Outubro de 2914.

,fi:RNANDO

HAYANNE KLISCIA Í.IMA DA SILVA

Tesie m inn ha^

CPF n2

Reconheço'poplAutênticâ á(s|) firna(s) abaixo:
(R00C023736233) FERNANDO fllMCELO flRflnAKI
FERNANDES

-í SSo:Lüís^-22/10/20l4'ym
,Ém'Tes%únhp-_ I Oím da verdade

ELl^abeíh ÃRar;al tlachadol- Escreve
Eàdl- '5^20 FERC.:R$0..10 no;tal:R$3.3

Cartório do 2®
Serventia Extrajudicial n® 116

^ fílf;

TARRhfAB

IW •«; •, / . .-rr e.

j I r/

•vi. k-ít:M
'̂ríR l

í"«»€ÍsrtQ'li
^; /«í.» 'VWun^P.l

o«'.;a
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25 ALTERAÇÃO
6F ASSESSORI

GF ASSESSORlA LTDA - ME, sociedade por cotas de
responsabilidade limitada, corsí sede nesta cidade de
Açaiiândia-MA, a Rua Topázio, r.® 30, Jardim América, CEP

65.930-000, integrados pelos sóíJos.abalxo assinados: 6EAN
CONCEIÇÃO [feITOSA, brasil-.-iro, casado sob regime de

comunhão pardd de bens, se.vidor publico, residente e
domiciliado em l

Sinai, Vila Osma

Identidade n®

028.938.413-33,

ONTRATUAL t

IMIDA-ME *'

• 40
«

t» fl

ago da Pedra-MA a Rua B, n® 03, Residencial
li, CEP 65.715-000, portador da Cédula de

178317120018-GEJUSP-MA., e CPF. Ns

e FERNANDO MARCELO ARAMAKI

FERNANDES, brásileiro, casado sob regime de comunhão
parcial de bens, servidor público, "esidente em São Luls-MA, à

Rua Poção de Pedras, n® 10, Quadra 05, Bairro Quintas do
Calhau, CEP 55.c|72-027, portador da Carteira de Identidade,
n9 22010582002I0 GEJUSP-MA. e CPF. NS 756.382.583-53,
com contrato social arquivado na JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, sob n® 21200851150, por
despacho de 16,|oi/2014, devidamente inscrita no Cadastro
nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Sob 19.543.790/0001-
80, resolveram dl comum acordo alterar o mesmo conforme
cláusulas e condições seguintes;

CLAUSULA 12 - Admite-se na sociedade o sócio CRISTINA DAS

GRAÇAâ|ARAIVIÀKI,'brasileiro, solteira, autônomi, residente em Sào Luis-MA, à Rua'Poçüo de
Pedras, í® 10, Quadra 05, Bairro Quintas do Caliau, CEP 65.072-027, portador da Carteira de
Identidade n® 87.98Ê-SSP/MA., e CPF nS 027.437 953-87.

CLAUSULA 2® - Retira-se da sociedade o sócio 6EAN DA

CONCEIÇÃO FEITOSÁ, possuidor de 50.000{cinqüênta mil| cotas novalor de R$ l,00{hum real)
cada uma, totalizando a importância de R$ 50.0ob,00(cinqüenta mil reais) que neste ato sede
etransfere pelo preço original ao sócio admitido [na clausula 1® osócio vendedor dar ao sócio
comprador e a sociedade plena, geral e irrevogá rei quitação das cotas ora cedidas, para não
mais reclamar, em juízo ou fora dele. Com apres mie cessãOj.o capital social ficará distribuído/ [v
da seguinte forma: [ ) /

W'.:a

- CRISTiINA DAS QSAÇAS.ARAMAKI /' ^.000 QUOTAS R$ 50.000,00

- FERNANDO MARCELO ARAMAKW="ERNA vIDES 50.000 QUOTAS R$ 50.000,00

-totaiL 1 1,1 100.000.00 QUOTAS R$ 100.000.00

de FERNANBe-1i?IARCEL(

autorizado o uso do nom^

.A 3® - A

ARAMAKyPERNANE
.emonosárial, vedadí

interesse jsocial ou assumir obrigações seja emfav
bem como onerar ou alienar bens imóveis da soe

997, VI ito.lOlIs,1064, CC/2002);

administração da sociedade caberá a cargo
ES, com poderas è atribuições de sócio

no entanto, em atividades estranhas ao

or de qualquer d is quotistas ou de terceiros,
edade, sem autí/ização do oup^-sócio (art.
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FOLHA 1

I I CLAUSULA 45- [jiGdara o sócio acimitído na clausula 12 sob as
1 I

penas da Lei; nao estar incurso em quaisquer ( os crumes pre\-{sto^s*fm l^i*pi^nas re^;riç^es
legais qi^e a impeçam de exercer atividades mercantis; J t ! t t

CLAUSULA 52 - Farmanecem eiT>»'jgc>r*os demais c?ausiílfi5 nacP
alteradas do seu contrato original e alterações posteriores;

I E, por estarem c
instrumento erh p3(três) vias de igual teor
contratantes juntamente com 02

ísím justos e contratados; lavram o presente
í data, que se ão assinadas por todos os
hastestemur

Acaílãndia-lS^

CRIStiNÁ DAS GRAÇA-S^ffiAIVlAKÍ

' de Fevereiro de 2014

r.acÃi}
ERNANDO MARCELO ARAMAKI FERNANDE

CÃO FBítoSA
GEAN DACONCE

T e s t e m u n ma s.

03iTSiró,« CARrÔSI„ ^ WS«J
. —m.ff • 9 > . « I-;»,

•AçaiíriM - M»

aíítnsnírá^-^^à-aavüfi-GcS'-;ÍILh}f\r\ ^ -'i-/* 1l?^^£PNCeiçXo fejtÓsà e
MANÜü.^EHN«ANOEs:^Oo.,eA'ça"índ!^-S

•':'̂ gni'tesr 'y\\ '}(]
O ASA^Af"

2 \«A£>

CPFn^ 05M ^05

2. OFICIO Dt: HOTAS
RUAÍ mim mi. ^02 - CEMTRil

SAO lüIS - liA
í FüH£: (%) 322Í--2A19 - 3232-18íi

iREcoNi£co A FiRHA mí>mmh r£t
f[2m3cI2]-CííISTm 0A5 SRACAS ARAHAKI..

SAQ LÜISi 27/02/2014»

test.

m ESOÍEVEHTE OM
ALEHCAR

^aWàbèk

., Becofíbcclmanlo
•41' -aoFlrm»

r r ' ' Ot/rr<«

1-, V» ulo ;^|
-.'«i / /P

gjoLO^J:

S 2®0BC>
nE

tm

»-• t Tfv,! Tribunal do Juiticá
• -r.-' '^uj^obao

• Shf- •

4
lAi



oeo •»»»
ejat o » 0 «4
o o » (» Q 4 «

»eaoe«» ft»

B o S
B e Ct a
4 B • O «

« e •
• *

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CeruPcoo Registroem 08/04/Z014Sob N* 20140218122
• P/olt«:oIo:140218122cfè0artí4/2014NlRE 21200351150

J U-C EMA ASSÈSsbRIA LTDA'MB^. *
Chancela: 59284A4*Ç45902215A8OBe2F9BFBe4O7ABCA8ODAe

I » .São Luís. 09/04/2014
h

CLEDINICe BASTOS DA FONSECA

Secrstârio(a} Gemi

p.
/;

>1

* «««

r

• •os "®"»»»'»' J



o o z

•

»' rte^Áhoctmówri
" do Fir/no. • •'

19 ALTERAÇÃO C
GF ASSESSOR i;

GF ASSESSORIA

responsabilidade
Pedra-MA, à Rua

ONTRATUAL

LIDA • ME

• « • « # «

FOLHA rÇ

BRI.A

LIDA - ME, sociedade por cotas de
imitada, com sede nesta cidade de Lago da
B, ns 03, Residencial Sinal, Vila OsmanI, CEP

55.715-000, integrados pelos sócias abaixo assinados; 6EAN
DA CONCEIÇÃO
comunhão parcit

domiciliado em L;

Sinai, Vila Osmar

Identidade n9

^413-33,
RNANDES, bra

EITOSA, brasileiro, casado sob regime de
I de bens, servidor publico, residente e
go da Pedra-MA à Rua B, ns 03, Residencial
i, CEP 65.715-000, portador da Cédula de
178317120D18-GEJUSP-MA., e CPF.

e FERNANDO MARCELO ARAMAKl

ileíro, casado sob regime de comunhão
parcial de bens, slrvidor público, residente em São Luis-MA, à
Rua Poção de Pepras, 10, Quadra 05, Bairro Quintas do
Calhau, CEP 65.072-027, portador da Carteira de Identidade^
n9 22010582002-1) GEJUSP-MA. e CPF. Ne 756.382.583-5: ,
com contrato sotial arquivado na JUNTA COMERCIAL íl >
ESTADO DO MARANHÃO-JUCEMA, sob nS 21200851150
despacho de 16/01/2014, devidamente inscrita no Ca
nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Sob ne 19.543.790M01-

Rfteonhocimanto
• ' nano 80, resolveram de

cláusulas e candiç(
comum acordo alterar o mesmo con

es seguintes;

a teradas

instrumento em

B, n9 03, ResWç^ial-Sinai,
30, Bairro JardimlAmérica,

CLÁUSULA 12 - Sue sede na cidade tíe Lago da Pedra-MA,à Rua
Vila Osmani, CEP 65.735-000, passara n-';sta data à RuaTopázio, n2
Açailândia-MA, CEP 65E 30-000, próximo a UEMA.

CLAUSULA29-Per

do seu áontrato original e alterações pos
manecem em vigor as demais cláusulas não

ersores;

j E, por estarem así
03(três} vias de igual teor e

im justos e contratados, lavram o presente
data, que serão assinadas por todos os

contratantes juntamente com 02(duas)testemunh!3S

Açailan Je Janeiro de 2014

N DA CONCEIÇÃO FElVOSA NANDO MA ELO ARA Kl FERNANDES

Testem unhas.

i/9P7câa^
CPFn9 CPFAS V
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hOLHA rí®

CONTRATO DE SOCIEDADE LIMITADA :

I I GFASSESSOÉIALTDA l

1 ' - ' ' : i i
1. GEAN DA CONCEIÇÃO FEITOSA, brasileiro, caVado sob re^girrféíie ctÃtiunItão

parcial de bens, servidor'publico, natural de Lago do Junco-MA, nascido aos 15/02/1984, filho de
Luís Alves Fei^csa e iMaria Alves da Conceição Fjeltosa, resldenís e domiciliado em Lago da
Pedra-MA., â Rua B, ri® 03, Residencial Sinal, Vila C^smanl, CEP 65.715-000, portador da carteira
de identidade n® 1783Í7120018-GEJUSP/MA e C.P.F. n® 028.938.413-33;

2. FERNANDO MARCELO ARAmÍk! FERNANDES, brasileiro, casado sob
regime de comunhão 'parcial de bens, servidor pubiico, nascido aos 15/05/1977, natural de são
Luís - MA, filhei de Francisco Fernandes e Sue Aramaki Fernandes, residente e domiciilado em
São Luis-MA., à Rua Ffoção de Pedras, n®10, Quadiia 05, Bairro Quintas do Caíhau, CEP 65.0^-
027, portador da carteira de identidade n® 22010582002-0-GEJUSP.^WIÁ e C.P.F. n® 756.382.^3-
53. deliberam e|ntre si,|copstituir uma sociedade límijada, sociedade esta que será regida pel^Lei
n® 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA 1® IA sociedade terá adenoilinação social de: GF ASSESSORIi^
com sede nesta cidade de Lago da Pedra-MA., à Rua B, n° 03, Residencial Sinai, Vila Os

TDA,
L CEP
imples65.715-000, podendo Instalar filiais em qualquer

deliberação dossócios'. |
ponto do Território Nacional,

CLAl^ULA 2® IA sociedade terá por obj^t
serviços combinados | de escritório (8211-3/00),
especializados çe\apoio administrativo não especi

ivo: atividades de contabilidade
áração ce documentos

do anteriormen-e (8219-9/99);

CLAUBÍJLA 3® - O inici idades ^rá
irazo

lerá lugar na dsta de arquivame
ce duração da sociedade serácomercial 'dCT^ètado

indeterminado.

do mara

CLAUSULA jr cr capital social será de
100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hu
nesta data, em moeda 'corrente do País, e distribuído

R$ 100.000,00 (cem mil reais)L06/iaiao em
m real) cada uma, subscrito e integraíizado
entre os sócios da seguinte forma:

O-MI),
se/viços

- GEAN DA CONCEiCÃO FEITOSA 50.000 QUOTAS R$ 50.000,00

- FERNANDO MARCELO,ARAMAKI FERNANDES 50.000 QUOTAS R$ 50.000,00

-TOTAL 100.000,00 QUOTAS R$ 100.000,00

CLAUSULA 5® 4 As quotas são indivisível^ e não poderão sercedidas ou transferidas a
o consentimento do outro sócio, quem fica assegurado, em igualdade de

ia para a sua ^^uisição se postas â venda, formalizando, se
terceiros sem

condições e preço direito de préfêfS
realizada a cessão delas, a alteração fcontratua! pertinente.

CLAUSULA 6® -j Ar^sp^
todos respondem solidáriamenís^rir

(ãde dos socios é restrita ao valor de suas quotas, ma
Ijzação do capital social.

CLAUSULA 17® - Aadrnlnistraçãj^da so
CONCEIÇÃO FEITOSA. com pooe£es,>^ibuiçõ
sociedade, autorizado |o '.uso do nome empresariál, vedado-o, no entanto, o uso do nome
empresarial em|negócips bstranhos ao interesse sofial ou assupiir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas 'ou deterceiros.

:jedade será somente do sócio GEAN DA
único e exclusivamente de Interesse da

'-9
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CONTRATO DE SOCIEDADE LlíJlTADA;^^ : ^

GF ASSESSO RIA LTDA

CLA

administrador
exercício social,-31* dá dez^br-o? o

administração* *procedendo á'êlab(5rdçâo*do
esultado econômico, cabendo aos sócios, na

proporção de sUas quotas, os iucros ou perdas apurjados;

Ci-AUSULA 9®;— Nos quatro meses segu
deliberarão sobre as contas e designarão administre

ntes ao término do exercício social, os sócios
dor(es) quando for o' caso;

CLAUSULA 10'' - No caso de retirada c
dissolverá, poderá continuar com a admissão de no^
onde designarão um |deles para representa-lo ns
desejarem, na época será levantado um balanço esjDeciaí para apc-ação dos haver e deveras da
sociedade;

u falecimento de sócio, a sociedade não se
o sócio ou com os:herdeiros do sócio falecido
gestão dos r ^góclos sociais se assim os

^aràarafo Cinicb - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sofciedadeke resolva em relação a seu sócio. (art. ll028 e art. 1.03i, CC/2002).

SULA 11f - O sócio administrador GEAN DA CONCEIÇÃO FEITGSA, deci
sob as^nâs da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pq
especial, Oüjefn virtude de condenação criminai, ou
que vede, ailjida que temporariamente, o acesso a
prevaricação,
sistema finan

consumo, fé dública, oü a propriedade;

peita oü suborno, concussão, pecuis
peiro nacional, contra normas de def

1 I '

CLAUSULA - Fica eleito o foro da

questões atinentes ao presente contrato;

E, por estarem assim j

1Açall

por se encontrar sob os efeitos dela, a
cargos púbtos; ou por crime faliment
to, ou coptfa a economia popular, co
ísa da^ncorrênçia, contra as relaçõ

arca de Açaiiândia-MA., para j /ção das

assinam o presente em 04 vias.

vembrode 2.0:3 •

jJa
GÉAN DA CONÍcEIÇÂO ANDO MARCELO^ARAMAKI FERNANDES

CPF:

^^"'ún-o((Í5g3~o&

-3.
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I TRBBUlUAL DE CONTAS DA UNIÃO

)iisulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem' por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas jdiretamente nos bancos de dados dospspectivos cadastros. Aresponsabilidade
pela wracidade dp resultado da consulta é do Ólgão gestor de cada cadastro consultado. A
inforrnação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
PessoaMurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Lonsulta\realizada èm: 28/10/2021 15:44:45

Informações da Pessoa Jurídica:
Razão Socjial: EN^EjC EMPREENDIMENTO^ EIRELI
CNPJ: 19.543.790/0001-80

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU 1
° ' II

Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consultà: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órg^o gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: C>
Cadastro: CNIA-

Administrativa e

Cadastro Nacional de Cond

Inelegibilidade
nações Cíveis por Ato de Improblj^ade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgâ

Órgão Gestor: Portal,da Transparência
Cadastro: Cadastro ?jlacional de Empresas Ini(}ôneas eSuspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Dgestor, clique AQUI.

Para acessar a certidão original no portal dp órgâ DUl.

Órgão Gestor: Portaljda Transparêncií"'^
Cadastro: GNEP - Cádastro Nacional de Em 4*unidas

I I I
Resultado da consulta: Nada Consta

Paraacessara certidão original no portal do órgã|) gestor, cliaue AQUI.

/

0|^A c Lilta consolidada de pessoa jurídica v: sa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n® 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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r-!LTROS APLÍCADOG;

CPF ! CNPJ: 19542V9C0001SO

Data da consulta: 28/10/2021 14:58:22

Data da última atualização: 28/10/2021 05:40:05

Dc'u!!^nmcfi'i! das SançõesVigenles - Cadastro dc EmpresasInidô

, DETALHAR
j
; Nenhum registro encontrado

. CNPJ/CPF DO SANCIONADO . NOME DO SANCIONADO | UF 00 SANCIONADO ÓRGÂO/ENTIDADE
' SANCIONADORA

^CEIS - Portal da transparência

TIPO DA SANÇÃO

UMPAR

DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO QUANTIDADE

https://www.portaltransparcncia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples^ .,..';tamnnhoPagma=&offset=&dlrecaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=19543"' OI80&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnom... l/l



:b.".c'/2u:.i i'í-h3
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D;';::l];a!rer.lo das Sanções Vigentes - Cadastro de Emjítj^s Inidôneíís eSuspênsã?^:-€E|S - Portal da transparência

í-ii.VrtOS APLiCAWOS:

C-:=r/r.NP]; 00723346305

Data da consulta: 28/10/2021 14:58:22

Oata da última atualização; 28/10/2021 05:40:05

DETAlHAft CriXi/CPi" pO SANCIONADO . NOME DO 5>\NCIONAOO j UF DO SANCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE
I SANCfONADORA

LiMPAR

, DATA DE PUBLICAÇÃO DA j
TIPO DA SANÇÃO I QUANTIDADE

SANÇAO

hltps://www.portaltransparencia.gov,br/sancoes/ceis?paginacaoSiniples;i^ .'itamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&cpfCnpj=00723'. y5&colunasSelecIonadas=linkDetalhamento%2CcpfCnpj%2Cnome%... 1/1



Improbidade Adminisírattva e Inelegibilldade

Certifico que

Nacional

Ineiegíbiii

quanto a

Certidão Negativa

nesta data (28/10/2021 às 15:23) NÃO CONSTA no Cadastro

ndénáções Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

re^tros de condenação cotn trânsito em julgado ou sanção ativa
.543.790/0001-80.

Acondenação por atoà de irhpròbidade administrativa não Implica automático e necessário reconhecimento da
Inelegibilldade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilldade acesse portal do TSEen) httD://divulaacandcontas.tse.}us.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por melo do número de controle

617A.EAB7.35B6.D^ 31 no seguinte endereço: https://www.crl.lus.br/lmpn5^ade adm/autenticar certiaaiJphp

Gerado em: 28/10/2021 as 15:23:51 CONSELHO NA( lONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



FOLHA ^4° "OTS-

Improbidade Adminisirativa e Inelegibüldaáe
' i

Certidão Ne gativa

Certifico que nesta data (28/10/2021 às

Nacional de ^ndenáções Cíveis por Atb de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade r^lstros de condenação com trânsito ern julgado ou sanção ativa
quanto aó CPf\i° 007.233.463-05,

15:34) NÃO CONSTA no Cadastro

. I
Acondenação por atos dé improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado. |
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE en

I 1

http://dlvulaacar^dcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade po Je ser por meio do número de controle

617A.ED3E.9A68.E078 noseguinte endereço: https://www.on .ius-br/ímprobídader^Hm/auíenticar certidao.php

Gerado em: 28/10/2021 as 15:34:38 CONSELHO NAC lONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



Nome comp

CPF/CNPJ:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NE

DE

CATIVA

LICITANTES I^IDONEOS

eto: ENTEC EMPREENDIMENTC S EIRELI

9.543.790/0001-80

FOLHA

OTribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requereWe
acima identifícado(a)|' NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública, federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 dâ Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

I i
Não constam^ da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados dp teor dos acórdãos condenatórios, a [ueles emas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujàs aDpeõíações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo oLde decisão judicial.

Certidão emitida à 9:21 do

emissão.

Averacidade |das informações
https://contas;tcu.gov.br^rd

5/2021, cojn validade de trinta dias acontar da

podeJi ser confirmadas no sítio

Código de controle da certidão: CSF0281I

Atenção: qualquer rasurá ou emenda invalidará esteldocumento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTESINÍDÔNEOS

(Válida somente com a api ísentação do CPF)

Nome completo: LÜKAS LEDA ARAMAKI FE DES

CPF/CNPJ: ( 07.233.463-05

FOLH.^-í^^jüii.

O Tribunal de Contasi da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identifícado(a)|i NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 dá Lei n" 8.443/92 (Lei Orgâni :a do TCU).

da relação consultada para emissãoNão constam

notificados do teor dos jacórdãos condenatórios, a(
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cují

Certidão emitida às 15:20:04 do

emissão.

desta certidão os responsáveis ainda não
ueles cujas condenações tenham tido seu

^ , , -j„s apreciações estejam suspensas em razão
de interposição d^ecurso com efeito suspensivo oi, de decisão judicial.

n validade de trinta dias a contar da/10/20^,co

A veracidade das inforrnações aquiprestadas poderi ser confirmadas no sítio
https://contasjtcu.gov.br/ords/f?p=[NABlLITADO:l

Código de controle da certidão: FJEK28102115200j
Atentão: qual:juer rasura ou emenda invalidará estej documento.



TOMADA DE PREÇOS N" 00012/2021

TIPO: MJiiNOR PREÇO GLOBAL
I I

DATA: 1*1/11/2021 |
HORÁRIOp9:00 HORAS

Ref.: TOmMa DE PREÇOS N° 0012/2021-

FOLHA

CLARAÇAO DE RESPONSÁVEIS TEC.xJICOS

A ENTEC EMPREEENDIMENTOS EIREL

inscrita no CNFfj sob n.° 19.543.790/000'
Pedras, quadra |05' nlO, Quintas do Calha
Estado dó Maranhão, por intermédio de seu
Aramaki Frernancies, C.P.F 007.233.463-05,
Filho, Engenheiro Civil, CREA-MA1103008"
técnicos da referida empresa, pela execuç
mantido nessa condição até o recebimer
vencedora do certame.

DECLARAMOS ainda, que,, se inevitá
profissional com qualificação técnica iguai
previa anuência dajPrefeirura Municipal de

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de 2021.

estabeiecida em São Luís - bAA,
-80, com sede na Rua Poção de
u/MA, CEP: 65.072-027. São Luís,
representante iogal 0 Sr Lukas Léda
0 Senhor Wilson Pinto de Mesquita

0-6 é o indicado como responsável
ão doobjeto cesta licitação e será
to definitivo do objeto, caso seja

y/el, a substituição será feita por
ou superior s do subtituido e com

São João dos ?atos/MA.

LUKAS LEDAARAMAK FERNANDES

PROPRIETÁ 110

Wilson Pinto de Mesquita
EngenheirgjSivi

CREA- 0870-6

.623-53

Engenheirnl
CREA:'l10300870 -6



tomada de preços N" 00012/2021

TIPO; MENOR IPI^ÇO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

HORARI O vHORAS

\
Ref.: TOMApAVDE PREÇOS N° 0012/2021- CPL

DECLARAÇAO DE DISPONIBILIDADE

A ENTEC EMPREEENDIWIENTOS ÉIRELI. estabeiecida em São Luís -
MA, inscrita no CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, quadra|05[ nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado dq Maranhão, por intermédio de seujrepresentante iegal oSr Lukas Léda
Aramaki Fernandes, C.P.F 007.233.463-05, DECLARA, que disponibilizará
equipe técnica, bem como instalações,máqL inas e equipamentos considerados
essenciais para o cumprimento do objeto dg[ licitação.

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de 2021

Lukas Léda Aramak

PROPRIET

ernandes

RIO



j FOLHA

TOMADA DE PREÇOS N® 00012/2021

TIPO: M NOR PREÇO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

HORARI HORAS

Ref.: T A DE PREÇOS N® 0012>2021-

DEGL^RAÇAO DE VISITA E QUETOMOU CONHl-CIMENTO DAS
ÇÒES EM QUE SE DESENVOLVERÃO 0£ TRABALHOS

A ENTEC EMPREEENDIMENVOS EIRELI, estabelecida em São
Luís - ins^ritá| no CNPJ sob n.° 19.513.790/0001-80, com sede na Rua
Poção de Pedras, quadra 05, nlO, Quintas d ) Calhau/MA, CEP: 65.072-027, São
Luís, Esta'do do Maranhão, por intermédio d3seu representarite legal o SrLukas
Léda Araijnaki Fernandes, C.P.F 007.233.463-05, DECLARA que temos pieno
conhecimento das' condições e peculiaridades ineren.es^ á natureza dos
trabalhos,! diante dp conhecimento das especificações l écnicas definidas no
Projeto Básico dp Edital da TOMADA DE PREÇOS n° 012/2021, e que assumo
total respónsabílidáde por esse fato e que não utilizará deste para quaisque
questionamentos futuros que ensejem averiças técnicas ou financeiras com/a
Prefeitura'

2021.

Municipa de SAO JOÃO DOS PP TOS/MA

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de

Wilson Pinto de M
Engenheiro Civil CREA-

quita Filho
110300870-6

Lukas Léda Aramak Fernandes

PROPRÍETARIO

Wilson PintoNpiesquita Filho /
Engenheiro Civil /

CREA: 110300870-6 /ç\^



FOLHA

TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

T
TIPO: MENOR

DATA: 19/11/2021

HORÁRIO: 09:00 HORAS

Ref.: TOMApÀiDE PREÇOS N® 0012/2021^ CPL

j

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDsTAL

PREÇO GLOBAL

IPREEENDIMENTOS EIRELI, estabelecida em São Luís -
MA, inscrita no ÇN^J sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na Rua Poção de

A ENTEC

Pedras, quadra 05'; nlO, Quintas do Calha
Estado dò Maranhão, por intermédio de seu
Aramaki Fernandes, C.P.F 007.233.46
integralmente e| sem qualquer restrição
TOMADÁ DE PREÇOS No 12/2021. b
contratação, estábèiecidas na minuta do C
Edital. I

Manteremos válida esta Proposta pelo pr

u/MA, CEP: G5.072-027, São Luís,
representante iegal o Sr Lukas Léda
3-05, DECLARA, Concordamos
com as conaições expressas na
m assim com as condições
ntrato que nos fòi fornecida co

3Z0 mínimo de 60 (sessenta) dias
consecutivos, a contar da data da sua apresentação e abedura.

Temos conhecimento dos locais e das cond

Esclarecemos, finalmente, que o portador
habilitado

adicionais

a prestar a essa Comissão

ções de execução dos serviços.

desta proposta está autorizado e
3 esclarecimentos e informações

que forem considerados necessários, bem como, assinar, concordar,
desistir, irjterporj recurso, firmar compromisso e todos cs atos inerentes ao
procedimento licitatòrio.

São LOtó, fie DE NOVEMBRO de 2021

Lukas Léda Aramakí Fernandes

PROPRÍETÃ

'BU :".A



TOLHA i

TOMÂD| DE PREÇOS N° 00012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

HORÁRI 9i00 HORAS

l\ '
Ref.: TOP »A DÇ PREÇOS N° 0012/2021- CPL

DECLARAÇÃO DA EMPRESA

A ENTEC EMPREEENDIMENTOS EIRELIL estabelecida em São Luís - MA,
inscrita np CNFJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, quadra 05Í| nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP; 65.072-027, São Luís,
Estado do| Maranhão, por intermédia deseu representante legal oSrLukas Léda
Aramaki Fernancies, C.P.F 007.233.463-05 DEGLAÍRA:

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela
autenticidade :de todos os documentos Dresentados;

2.

3.

Sao L

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as
espjecificações técnicas fornecidas pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA,|disponibiÍizando pessoal técni:o especializado eque tomará toda
as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

Que participará efetivamente da exec
indi'cado(s) pWa fins de comprovação
se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior
desde quá aprovada pela Prefeitura Municipal de São João dos

OVEMBRO de 2021

ução dos servsço(s) profissional(is)
de qualificação técnica, admitindo-

Lukas Leda ramaki Fernandes

PROPRiETAr^lO

I '«ri'

rí'BR":A



TOMADA DE fWçOS N° 00012/2021

TIPO: M NOR PRkçO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

HORARI 00 HORAS

Ref.: TOJS E PREÇOS N° 0012/2021- CPL

DECLA AO DE INEXISTÊNCIA

IMPEDITIVO DA HA

A ENTEC EMPREEENDIMENTOS E

MA, inscrita no ÇNPJ sob n.° 19.543.790/0
Pedras, quadra |05l nlO, Quintas do Calha|
Estado do| Maranhão, por Intermédio de seu
Aramaki F.ernanáes', C.P.F 007.233.463-05,
termos do^ parágrafo 2o do art. 32 da Lei n.
nenhum fato ocorreu que inabilite esta empn
e que contra ela não'existe t?íenhum pedido d
se pela autenticidada dosydocumentos apres

DE FATO SUr ERVENIEK^T
BILITAÇÃO

RELI, estabeiacida em São Luís -
01-80, com sede na Rua Poção de
/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
epresentante íegal o Sr Lukas Léda
ECLARA, sob as penas da Lei, nos
8.666/93 que até a presente data

sa, a participar da TP 0012/2021,
falência ou concordata,garantindo-
ntados

São -uís, 16 DE NOVEMBRO de 2021.

Lukas Léda Aramakil Fernandes
PROPRIETÁRIO

WMmm



TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

TIPO: PREÇO GLOBAL

DATA:' 021

O: 09:( O HORAS

DE'PREÇOS N° 0012/2021- CPL

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART.7° DA CONSTITÜ ÇAO FEDER/^L

AENTEC EMPREEENDIMENTojs EIRELI, estabelecida em São Luís
- MA, inscrita nó CNPJ sob n.° 19.543.790/C001-80, com sede na Rua Poção de

U/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
representante legal o Sr Lukas Léda
DECLARA, para fins do disposto no

Pedras, quadra 05, nlO, Quintas do Caihg
Estado do Maranhão, por intermédio de seu
Aramaki Ffernandes, C.P.F 007.233.463-05,
inciso V do art. 27 Üa Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei
n° 9.854, |de 27 |dejoutubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anoí
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre p não emprega menor de dezesseis
anos.

2021.

emprega menor, a partir de quatc rze anos, na condição de apre

o Luís, 16 DE NOVEMBRO

Lukas Léda Aramak Fernandes

ROPRIET^RIO

.EE5S

Bir::A

í'



TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

HORÁRIO: 09:0

mmm.

W"

Ref.: TO SIADA OS N° 0012/20211CPL

DECLARAÇA RIMENTO DOS REQUSITOS DE HABILITAÇÃO

A ENTEC EMPREEENDÍWIENTOS EIRELI. estabelecida em São Luís -
MA, inscrita no CNPJ sob n.° 19.543.790/0Ü01-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, quadra 05; n10, Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado do Maranhão, por intermédio de seJ representante legal oSrLukas Léda
Aramaki ij^ernanldes, C.P.F 007.233.463-05, DECLARA, sob as penas da lei, que
cumpre plenamante as exigências e os requisitos de habilitação previstos no
instrumento coijivqcatório da TP N®0001
realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL C

São Luís, 16 de INOVEMBRO de 2021.

/2021(REFORMA DE ESCOLA ).
E SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

Lukas Lédã Aramak Fernandes

PROPRIETÁRIO

u ';a



TOMADA DE PREÇOS 00012/2021

TIPO: WENOR PREÇO GLOBAL

DATA: I9/U/2Ò21!
HORÁR O: 09:90 'hORAS

Ref.: TOMADA DÉ PREÇOS N° 0012/20ÈU CPL

DECLARAÇÃO 5e LOCAUZAQÂO E FUNCIONAMENTO

A ENTEC EMRREEENDIMENTOS EIREqj, estabelecida em São Luís - MA.
1-80, com sede na Rua Poção de

Pedras, ^uadrã 05, n10, Quintas do Calhâu/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado do Maranhão, por intermédio de sei representante legal o Sr Lukas Léda
Aramaki Fernaijides, C.P.F 007.233.463-0 5, DECLARA está localizada e em
pleno funclonanjiento no endereço abaixo, £endo o local adequado e compatível
para o cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe dá escritório dotado de Instalações,
recursos humanosle mobiliários pertinentes!as suas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

FOLHA rí®

A

ENDEREÇO: Rua Poção de Pedras, quadrs
São Luís/

CiDADE/ÊSTADO:'são Luís/ Maranhão
CEP. 65.072-027

TELEFONE: (98)98

PONTOS

DA ESQU

05,10, Bairco': Quintas do Calhau -
"1

2021.

1693ífl00

DE REFERE

1 i
ERDA lote O

DA D REITA: Av. Presidente Jusce mo.

âo Luís, 16 DE NOVEMBRO de

Lukas Leda Aramaki Fernandes

PROPRIETÁRIO
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TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

TIPO: MENOR PRjEÇO GLOBAL

DATA: 19/ll/20j21 j'
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Ref.: TOPlADAlDEi PREÇOS N® 0012/2021-

FOLHA Ti° ~ í

-4-

CPL

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N® 7.983/201

AENTEC EMPREEENDIMENTOS EIRÉLI, estabelecida em São Luís - MA,
inscrita no GNPJ sob n° 19.543.790/000|-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, quadra 05, nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado dò Maranhão, por intermédio de seu
Aramaki F-ernan^ea, C.P.F 007.233.463-05,
os critérios para a jelaboração do orçamen
trata á IP N°0012/2021 estabelecido no décreto 7983/2013, de 08 de abril de
2013.

São Luís, 16 DE VEMBRO de 2021.

representante legal o Sr Lukas Léda
DECLARA, que cumpre as regras e
o de referência da obra de que se

Lukas Leda Aramak Fernandes

PROPRIETÁRIO



TOMADA DE PREÇO

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

I i '
DATA: I9/II/2Ó21II I
HORÁRIO: 09:00 HORAS

hOLHA r

Ref.: TO HADAj DE PREÇOS N° 0012/2021 CPL
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE i S PROPOSTA

A ENTEC EMRREEENDIMENTOS EIR

inscrita no CNPJ Isob n.° 19.543.790/0001
Pedras, Quadra] 05. nlO, Quintas do Calhi
Estado do Maranhão, por intermédio de sei
Aramaki Fernandes. C.P.F 007.233.463-05]
exigências

Brasileiro,
editalícias; sob as penas da Lei, er

LI, estabelecida em São Luís - MA,
-80, com sede 'na Rua Poção de
u/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
representante legal o Sr.Lukas Leda
DECLARA,Pa.*a fins de atendimento às

especial o An:. 299 do Código Penal
que:

a) A proposta apresentada para participar desta licitação fo; elaborada de maneira
independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato desta Licitação por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) Aintenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta Licitação não foi
informada, |discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta
licitação, por qualqueri'meio ou por qualquer pessqa;

c) Que não
outro partic
licitação;

tentou,^orj^ualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
pante |jotén^ial ou de fato desta Licitação quanto apar:icipar ou não da referida

d) Que o contgúd
ou em parte
participante p
licitação;
e)Que o conteúdo ^da proposta apresentada para participar de
ou em parte, direta òu indiretamente, informado, discutid

da'proposta apresentada paraiparticipar desta Licitação não
ou indiretamente, comuniqado ou discutdirét

ia! ou de fato desta Licitação antes da adj

integrante da Administração da PREFEITURA^
MA, antes ! —r-da-\ aberti

NICIPAL D

oficial

f) Que está
poderes e i
Atenciosam

São Luís, '

ílenamente^enteytlo te^ e da extensão desta declaração e que detém planos
poderes e iriformações' para ffrmá>lás.
Atenciosament

DE NOVEMBRO de 2021.

Lukas Leda Aramaki Eernanddes

PROPRIETÁRIO

WHi-

to da referida

'hão foi, no todo
ou recebido de qualquer
SÃO JOÃO DOS PATOS-
da proposta; e



TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

TIPO: MENoJ PREÇO GLOBAL
DATA: 1^/11/2021 j
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/2021

DECLARAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE

POLHA N

>flW" A

CPL

MAIOR ATIVIDADE ECONÔMÍCA

AENTEG EMPREEENDIMENTOS EIRELj, estabelecida em São Luís - MA,
inscrita n'o CNPJ sob n° 19.543.790/00011-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, quadra 05, nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado dó Maranhão, por intermédio de seu representante legal o Sr Lukas Léda
Aramaki Fernandes, C.P.F 007.233.463-051, declara. QUE o(qNAE DE MAIOR
RECEITA É:
41.20-4-00 - COI;íSTRUÇAO de EDIFlCIOí

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de 2021.

Lukas Leda Aramak

PROPRIET

Fernandes

RIO
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I ITOMADj. DE PREÇOS N° 00012/2021
TIPO: MENORÍpREÇO GLOBAL

I ' '
DATA: 19/11/2021 |

I !
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/2021-

TER DE COMPROMISSO DE CUÍV

TRABALHI

CPL

PRIMENTO DA LEGISLAÇÃO
TA

A ENTEC EMPREEENDIMENTOS EIRELI, estabeiecida em São Luís -
MA, inscrita no CNPJ sob n.° 19.543.790/0001-80, com s^de na Rua Poção de
Pedras, quadra 05, nlO, Quintas do Calh^u/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado dq Maranhão, por intermédiode seu representante legal o Sr Lukas Léda
Aramakl Fernandes, C.P.F 007.233^463-05 DECLÂRA para os fins de direito,
caso sejal declarada vencedora do certame e celebr-ado o respectivo Contrato
Administrativo, quejse compromete a ^uir as Normas Trabalhistas, tais como
a Formalização le Registros Contratuais e prevererrj' um dimensionamento do
trabalho, incluindo equipamento de prote^q, sob pepa de desclassificação, nos
termos do Artigo 48, inciso II, da Lei 8.666/

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de 2021.

i^MSkíÁ IsJíJ
Lukas Léda Aramakl Fernandes

PROPRÍETARIO



FOLHA N®

I l

TOMADA DE l^REÇOS N° 00012/2021
I ,

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

HORÁRIO: 09: )0 HORAS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/2021| CPL
declaração de exame de PROJETC

A ENTEC EMPREEENDIMENTOS EIRELI
Inscrita rio CNPJ 'sob n/

estabelecida em Sâo Luís - MA,
19.543.790/000p-80, com sede na Rua Poção de

Pedras, quadra 05; n10. Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.Ó72-027, São Luís,
Estado dó Maranhão, por intermédio de sei|representante iegal oSr Lukas Léda
Aramaki Fernandes, C.P.F 007.233.463-05, DECLARA,, que examinamos o
projeto básico em sua Integralidade, incluindo todos os anexos que o compõem,
conhecendo as coridições, locais e todos os aspectos peculiares à execução dos
serviços, efetuoò todas as interpretações, deduções e conclusões para definição
do seu custo de execução, bem como formulou uma estimativa correta das
peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira

qualquer
contratuais, inde

São Luís,

eventua isentara

16 DE

Dendente das dificuldades.

NOVEMBRO de 2021.

Lukas Leda Aramaki Fernandes

PROPRIETÁRIO

>/'QRT.Í»



FOLHA 81^ '?

TOMAI^A DE PREÇOS N° 00012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

1 i I
DATA: 19/11/2021

HORARI

Ref.: TO

HORAS

PREÇOS N® 0012/20211 CPL

DECLARAÇAO DE COMPROMISSO DE COMBATE A CORRUPÇÃO E AO
RESPONSABILIDADE SÓCIO-
AL.

CONLUIO ENTRE LICITANTES E

I I AMBIEN

A ENTEC EMPREEENDÍMENTOS EIREL

inscrita no CNPJ 'sob 19.543.790/000

Pedras, quadra 05, nlO, Quintas do Caih
Estado do Maranhão, por intermédio de se
AramaRi

dispostos

Consciente de que] a sociedade civil brasih
a deciaração dè adesão a princípios, atiti
mudar a vida politica do Pais, assim com(
princípios',

Fernahdés, C.P.F 007.233.46:
do edjtal:da licitação acima identi:

estabelecida em São Luís - MA,
-80, com sede na Rua Poção de
U/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
representante lega! o Sr Lukas Léda
05, DECLARA, para os fins dos
içada:

,ira espera dos agentes econômicos
des e procedimèntos que possam
anseia pela efetiva prática de tais

Desejosa de oferecer a nação uma resposta à altura das suas expectativas:

Determinada a

erradicara corru

propagar boas práticas de ética empresarial, que possa
)ção, do rol das estratégias para obter resultados econômico

Ciente de que a|. err^icação das práticas ilegais, imorais e antiéticas
depende de um esforçoyd 51\agentes econôrrjicos socialmente responsáveis para

WiV^s um nuciefo-leada vez maior de empresas e
civis;

envolver em

organizações

Sob as penas dá lei, em especial o art. 2i
da Lei 8.606/93 é alterações posterioi

1. Adotar, ou reforçar todas as. ações e procpéim^tos necessários
pessoas que integram as suas estruturaq conheçam as leis a q

Código Penal Brasileiro e art. 90
)mprofhete a.

Mm
msmÊMÊÊm



rv'D«-::A

vinculadas, a atuarem em seu nome eneTíCio, para que possam

cumpri-as integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e

serviços para à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JCÂO DOS PATOS-MA;

2. Proibir ou
I

reforçar a proibição
organização que atue em, seu nome ou er
dar ou ofereça suborno, assim entendido
ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a
MUNICIFfAL DE SAG JOÃO DOS PATOSfavorávej | aos
3. Proibir ou Ireforçar a proibição
organização que aja em seu nome, seja cot

de que qualquer pessoa ou
.seu benefício dê, comprometa-se a
lalquer tipo de vantagem patrimonial
qualquer funcionário PREFEITURA
;MA, nem metmo para obter decisão

seus negócios;

de que qoalquer pessoa ou
10 representante, agente, mandataria

ou sob qua
relacionáme
DOS

quer outro vinculo, utilize qualquer meio inoral ou antiéíico nos
r^tos com funcionários PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO JOÃO

PATOS-MA;

4.Evitar c ue pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu beneficio
estabeleçe(tóuáisquer relação de negojcio com as pessoas físicas ou

dêi\jtrqdeisua cadeia produtiva, qille tenham sido declaradas inidôneas
Administração Pública.

jurídicas,
pela

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante;

6. Apoiar e colaborar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
A quanto a participar ou não Ida referida licitação em qualquer
de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos

PATOS-!\/

apuração
refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente.

E, declara que:

8,Esta.empresa
infringir as regulamentações pertine
não contrata pess
constem

e seus sócios-diretores

8 físicas ou ju
de

£
I

7. A, prpposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira
independente o que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não
foi, no todlc ou em parte, direta ou indiretamente, informado á, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante en i potencial ou de fato do presente
certame, por qualquer meld.nu por qualquer pessoa antes ca abertura oflcial das
propostas

constam em listas oficiais p
)s-ambientais, bem como

cadeia produtiva, que
lais listas;



9. Está plenamente cieiiie, aor"teoT
que detém] |plenos poderes
Declara ainda, ter, ciência que a fals]
inabilitação desta|empresa e çaracterizaq
Código Penal, sem, prejuízo do enquadrai
sanções administrativas previstas na Lei
bem como i demais normas.

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de 2021.

FOLHA K

ensao deste documento s

informações ' para firmá-io.
dade de declaração, resultará na

o crime de que trata o Art. 299 do
ento em outras figuras penais e das
.8.666/93 e alterações posteriores,

pertinentes á espécie"

I i

L-Xilésx LíSiÀ^s. ^ivniL^A'
Lukas Léda Aramaki Fernandes

PROPRIETÁRIO



TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

1 l I'
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 19/11/2021

I i '
HORÁRIO: 09:00 HORAS

Ref.; TOMADÁ DE PREÇOS N° 0012/202H CFL

A ENTEC EWipREEENDIMENTOS EIRELI, estabelecida em São Luís - MA,
inscrita rio CNPJ |'sob n.° 19.543.790/000(1-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, ^uadraj 05, nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP; 65.072-027, São Luís,
Estado dp Maranhao, por intermédio de seu representante legal o Sr Lukas Léda
Aramaki Fernarides, C.P.F 007.233.463-05, DECLARA, que NÃO foi declarada
INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Apministração Pública, nos termos do
inciso IV,|do artigo\87 da lei 8.666/93 e suas alterações, e que comunicaremos
qualquer fato ou emento superveniente aenéega dos documentos de habilitação,
que venham a alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econômicolfinanceiro.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

São Luís, 16 DE NOVEMBRO de 2021.

Lukas Léda Aramaki Fernandes
PROPRÍETÁRIO

FOLHA

rf.'BW'CA

í



TOMADA DE PREÇOS N° 00012/2021

1 i 'r
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 19/ll/2()2lj,
HORÁRIO: 09:00 |HORAS

Ref.: TOMAdÍ DE PREÇOS N° 0012/20211- CPL

r-íV HAJJO.

T^'BK'::a

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROCESSO JUDÜC!AL COM SENTENÇA

I' DEFINITIVA

A ENTEC EMF^REEENDIWIENTOS EIREUI, estabelecida em São Luís - MA.
inscrita no CNPJ |Sob n° 19.543.790/000|1-80, com sede,na Rua Poção de
Pedras, ciuadra| 05, n10, Quintas do Calhau/MA, CEP: 65.072-027, São Luís,
Estado do Maranhão, por intermédio de seu representante legal o Sr Lukas Leda
Aramaki Fernandes, C.P.F 007.233.463jp5, DECLAR/., esta empresa, seu
proprietário bem como responsável técnico, não estão respondendo processo
judicial com sentença definitiva, em qualsq'jer esfera governamental, relativa a
fraude em licitações públicas e/ou formaçpo de quadrilha, nem de quaisquer
outro tipo'.

São Luís, 16 DÉ NOVEMBRO de 2021

Lukas Léda Aramalji Fernandes
PROPRIETÁRIO



TOMADA DE PREÇO

TIPO: MENOF

DATA: 19/11/2

.PI^ÇO GLOBAL

)2li

HORÁRIO: 09 OOIHORAS

i I iRef.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/202^- CPL
I I DECLARAÇÃO ÚNICA

AENTEC EMIfRÈEENDÍWIENTOS EIReIi, estabelecida em São Luís - MA.
inscrita no CNPJ|;sob n.° 19.543.790/0001-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, puadrà 05, nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP; 35.072-027, São Luís,
Estado dp Maranhão, porintermédio de seu representante legal o Sr Lukas Léda
Aramaki Fernaçdés, C.P.F 007.233.463-05, DECLARA

1 ' 11. Aceitamos e' concordamos Integralmente e sem qualquer restrição com as
condições dessa |'licitação, expressas no edital e todos os seus anexos,
oportunidade na qual declaramos que cumprimos plenamente aos requisitos de
habilitação. | j
2. Inexlste qualquer fato impeditivo â nossa participação na licitação citada, que
não foi declarada imdônea e não está impedida de contratar com oPoder Publico
de qualquer esfera; ou suspensa de contratar com a Aomlnistração, e que se
compromete a corriunicar ocorrência defatos supervenier:tes

3. Entre os nossosjdirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e
demais profissionais, não figuram empregaíiios da PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO ilOÃO DOS PATOS-MA, ou outro brgão ou entidade a ela vinculada.

4. Estamos em situação regular perante
refere à observância do disposto no incisoj
Federal, è, para|fins do disposto no inciso
de junho de 199^3, acrescido pt
não emprega menor de dezoito
e não emprega menor de dezes
5. Temos

OBJETO.

6. Manteremos

dias, a contar
São Luís, i16 D

a nossa Proposta pel
da sua apresentação
EMBRO de 2021.

íUa

FOLHA

k":a

Ministério do Trabalho, no que se
XXll, do Artigo 7° da Constituição

do artiqo 27 da Lei n.° 8.666, de 21
27 de outubro de 1999, que^

ho noturno, perigoso ou insalubr

das condições de execução ao

prazo mínimo de 60 (sessenta)
abertura.

Lukas Leda Aramaki Fernandes

PROPRIETÁRIO



t I

TOMADA DeIpREÇO

TIPO: ]^jIENOR PREÇO GLOBAL
DATA: I9/II/2I2Í
HORÁRIO: 09:00; HORAS

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 0012/2021- CPL

r"-

DECLARAÇÃO RÉF. AO ARTIGO 20 INCISO XII Da. LE112.465/2011

A ENTEC EWIPREEENDIMENTOS ÉIRELl, estabelecida em São Luís -
MA, Inscrita no Ct^PJ sob n.° 19.543.790/CÍ001-80, com sede na Rua Poção de
Pedras, çjuadra 05, nlO, Quintas do Calhau/MA, CEP: 35.072-027, São Luís,
Estado db Maràníião, por intermédio de se|i representante legal oSr Lukas Léda
Aramakl Fernandes, C.P.F 007.233.463-
quadro societário servidor público da ativa
ou de sociedade dè economia mista. Vedaç
Lei 12.4^5/2011.

São LuíS:

D5, DECLARA, não possui em seu
ou empregaco de empresa pública

•"O com fundamento no Artigo 20, XII,

Lukas Léda Aramaí^i Fernandes
PROPRIETÁRIO


