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PROCURÁCÃC

AEmpresa CONSTRUTORA ZETTA ITDA, CNPJ W? 11.A9.545/0001~38, com sede no Cidade
de Teresina, Piauí, à Rua Firmino Pires, 1227, Bairro V^rmeiha, neste ato representado pelo
Sr. Frank Pessoa Avelino, portador do RG. n® 1.92'6.619/sèp/PI edo CPF/MF ns 946.349.803-63,
Brasileiro, solteiro. Engenheiro, residente a Rua Gilbués hs 3113, SÕo Pedro, CEP 64.019-362,
Teresina-PI, pelo presente instrumento de mandato, norrieia e constitui, seu Procurador o Sr.
João Francisco Batista Lopes, portador do RG n.? 0723d7592020-9/SSP/MA e do CPF/MF n.s
460.141.013-^9,.concedendo Ihe^poderes paraípartidpdr de licitações nas modalidades':

r.r ppESENCIAL, CARTA CONVITE,

sos legais e acorripanhando-os.

TOMADÁ DE PREÇOS'/^ CÓNCÒRRÊNCIA, PREGÃO
DISPENSA e pinda]^ fazer CRC, usando dos recu
conferindo-lhes, ainda,xpoderes para renunciar ao-direito de interposiçõo"de recursos .
en? qualquer fase da ilcitação, bem como àhinar.
contrato, assinar declarações pertinerites ao.-certan
todos os demais, atos inèrentes ao certame e poderes
caso de benèficiário\da Lei Complementar ns 123/20C

documentos, assina}.ata, assinar
e, recorrer da decisão, e praticar
especiais para ofertàr proposta no'
6, alterada pela Lei^Çomplementar.

n^ 147/201^4, declaraç^ a intenção de interpor recurso, renunciar \ao direito de
interposiçõo. de recursçs, transigir, desistir, firmar :ompromissos ou ácórdoi dando
tudo por bom firme e.valioso. '

d Validade:,12 (doze) rneses.
•.r i

i.f r

„ >.> < s

Teresina/PI, 17 de novembro de ^2021

CONSTRUTORA ZETTA LTDA

CNPJ/MF nS 11.1Í9.545/C001~38
Frank Pessoa Aveiim

CPF n^ 946.349.803-63

RG nS 1.926.619/SSpj[PI
Administrador

CONSTRUTORAZETTA LTDA

. .M ,í

M I

•i i! ,

li I.

Rua Firmino Pires, 1227. Bairro Verr )elha - Teresina PI

Fone:

CNPJ:

(86)3304-2904, cel: (86)99453-9886/(86)98838-8260
I email: construtorazettalãidmail.com |

1Ú19.545/0001-38 - IrlscriçõAEstadual: 194715388

v3.0-DAUnNBIodcdiaIn DooimefltosagitaiseSeniçosLtda EPP certifica etn 18/11/2021

2ff1c4íf7a79b()8af21f5d66c167c6c0527e62de9e236522a42cf2ird79a36Sa foi validado em 16
I

17:17:52 que o documento dehash (SHA-256)

M1/2021 17:12:07 através da transação blocfcchain

0xge7b5a4f5OdfbfS34cecc/d75e7cd284427b0855185c1c8d3f636680ec3c29c1 e pode ser verificado em https://www.dauiin.com/FIIeChed( (NID:38308)

i

Ki.



Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
EdifícioPedro Francisco Vargas

Centro, Jtajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 I (47) 99748-2223

yvww.dautin.com ]dautin@4autin.com

CERTIFICADO DE ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA

ADAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS ESERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautín Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digitai especificado com o
tipo documental Procuração e representado peia função hash criptográfica conhecida como SHA-256 de
código 2ff1c4fl7a79bd8af21f5d66c167c6c0527e62de9e236622a42cf21fd79a365a estabelecido entre as
partes identificadas conforme segue: Frank PessoaAvelino (946.'**.*^-63), sendo estes os responsáveis peio
aceite e consenso do conteúdo do arquivo submetido, foi registrado de acordo com as Legislações e normas
vigentes^ classificado como assinatura eletrônica avançada' através da rede blockchain Ethereum Classic, sob
o identificador único denominado NID 38308 dentro do sistema.

Aoperação de assinatura eletrônica avançada do documente intitulado "PROCURAÇÃO JOÃO FRANCISCO
BATISTA LOPES", cujo assunto é descrito como "PROCURAÇÃO JOÃO FRANCISCO BATISTA LOPES",
faz prova de que em 16/11/2021 17:08:18, o responsável Construtora Zetta Ltda (11.119.545/0001-38) tinha
posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de
Construtora Zetta Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a
DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 18/11/2021 17:15:30 através do sistema de registro eletrônico da empresa
DAUTIN Blockchain Co. de acordo com oArt. 10, § 2® da MP 2200-2/2001, Ari. 107 do Código Civil e Art. 411,
em seus §§ 2° e 3® do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do
Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://www.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x9e7b5a4R0dfbf534ceccfd75c7cd284427b0855185c1c8d3f6366a0ec3c29c1.
Também é possível acossara consulta através da rede blockchain em https://blockscoüt.com/etc/mainnet/

' Legislação Vigente: Medida Provisória n® 2200-2/2001. Código Civil e Código deProcesso Civil.

' Lei 14.063/2020, oriunda da conversão da Medida Provisória 983/2020; assinatura eletrônica avançada édefinida sendo
a que utiliza certificados não emitidos peia iCP-Brasil ou outro melo de comprovação da autoria e da integridade de
documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto
o documento. r ^ k

DAUTIN
BLOCKCHAIN

(^esdênda da RepúblicaCasa Cívíl
•Ãígpa- Subdidia para Assuntos JurUlois

provaria2.^0^
DE 24 DÊ AGOSTO DE 2M1.
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1Documento assinado com certificado digital em conformidade
corri a Medida Proviria n° 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmadapor meio do programaAssinador Serpro.

As ãrientaçSes para instalar o Assinador Serpro e realizara
validação do documenta digitalestão disponíveis em:
<h^://www.serpro.oov.br/assinador-dígital >, opção Validar
Assinatura.
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Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas

Centro, Itajai - Santa Catarina
(47) 3514-7599 \ (47) 99748-2223

www.dautin.com \ dautin@dautin.com

to*oo

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como
Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o
tipo documental Autenticação e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de
código f4d05c3b78584308baa58f61b0a9b17ec6ec6d920b4feb9e4344450ecafôba96 foi autenticado de
acordo com as Legislações e normas vigentes** através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o
identificador único denominado NID 38299 dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "REGISTRO DE IDENTIDADE ERYCA ROSMANNY
CARNEIRO DO NASCIMENTO", cujo assunto é descrito como "REGISTRO DE IDENTIDADE ERYCA
ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO", faz prova de que em 18/11/2021 16:44:35, o responsável
Construtora Zetta Ltda (11.119.545/0001-38) tinha posse do arquivo com as mesmas características que
foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Construtora Zetta Ltda a responsabilidade, única e
exclusiva, pela Idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em 18/11/2021 16:45:54 através do sistema de autenticação eletrônica da
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2® da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e
Art. 411, em seus §§ 2® e 3® do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o
cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site https://wvirw.dautin.com e informe o código da
transação blockchain 0x753dg0288ccce42b521fg9696f4948af2e2830d18c4a7082ff42f531b1547f11.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em https://block5coutcom/etc/malnnet/

•* Legislação Vigente: Medida Provisória n® 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Preàdênda da R«cúblia ^sa CMI
SutchefiaparaAsstBiUsJunÃxs
MffilDA PROVISÓRIA 2.200-2

^ AGOSTO DE 2C01.



Ministério da Fazenda
Receita Federai

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

019.486.483-93

Nome

ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO

Nascimento
27/06/198^

CÓDIGO DE CONTROLE

1698^54B.3613';98DE

NASCIMENTO

imitido pela Secretaria da ReceitaTederal do Brasil
às' 15:25:23 do dia 26/09/2021 |(hora edatajçle Brasflia) -

dígito verificador 00 j|
vAudosomente com comprovante de identificação

lha

L ..
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CONSTRUTORA ZETTA LTDA
R.

CNPJ: 11.119.545/C 001-38

MIRE:22200315259

ADITIVO N2 05 •

e Instrumento particular, e na Tielhor forma de direito: FRANKPelo presen

PESSOA A\^ELINO, brasileiro, engenheiro civil, solteiro, data de nascimento

09/04/1983 natural de Passagem Franca - MA,

Data de Emissão 05/02/2014 e CPF: 946.349
I I ;

Rua Firmino Pires (Zona Sul) n^ 1227 BairroVer

cortador do RG: n® 1926819 SSP/PI
I

803-63, residente e domiciliado na

melha Teresina i- Piauí CEP 64.018

- 070, e FRANCISCO AURÉLIO DE SOUSA, brasileiro, empresário, solteiro, data

de nascimento 10/12/1984 natural de Teresina - PI, CNhi n® 03234341364
I ' I '•DETRAN-PI, CPF: 000.582.913-50, residente q domiciliado na Rua Zeca Barbosa,

5564 bairro Parque Potl Teresína-PI CEP: 64.081-080.

Único sócio da Empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA tem sede na Rua Firmino

Pires, n® 1227, bairro Vermelha, CEP: 64oi8-07o' em Teresina, capital do Estado do
Piauí, registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE 22200315259

em 24/08/2009^ e inscrita no CNPJ 11.119.545/0001-38 resolvem alterar ocontrato
I • '

social sob as seguintes cláusulas:

Clausula 1^1- Retira-sè da sociedade osócio FRANCISCO AURÉLIO DE SOUSA
cedendo e transferindo a totalidade de sua participação, representada pôr 7.000

(sete mil) qJotas np valor de R$ 7.000,00 (set^ mil reais) para asócia ingressante
ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO, brasileira, empresária,

solteira, data de nascimento 27/06/1987 natural de Teresina - PI, CNH n®

499283582 SSP-P|I ÚETRAN-Pl, CPF; pi9.48j6.483-93, residente edomiciliado na
Rua Astrolabio Passbs, n® 1435 bairro Vermelha Teresina-PI CEP: 64019-802,

assim fica c istribuídolda seguinte forma:



r-
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Página Çde 3
FOLHA nO

Sócios Quotas

ERYCA ROSMAN

NASCIMENTO

FRANK PESSOA

AVELINO

MY CARNEIRO DO

98

7.000 R$ 7.000,00

343.000 R$ 343.000,00

Totais 100 350.000 R$ 350.000,00

Cfausula 2^ Roam ratificadas as demais ciat sula e condições do contrato social

teração contratual:

li
, neste instrumento particular de

não modificada pelo presente instrumento de a

E por assim estarem em perfeito acorde

contrato socjal, assinam em 01 (uma) via, dí igual forma eiteor, eque será
registrado e arquivado na Junta Comercial do - ••stado do Piauí.'

10 2021.Teresina (PI) lõdejun

FRANK PESSOA A\
CPF: 946.3^9.80^-

ELINO

63

Sócio administraldor

FRANCISCO AURÉLIO pE SOUSA
CPF: 000.582.916-50

Sócio cotista retiiknte

:i I

ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO
CPF: 019.486.4853-93

Sócio cotiste



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Gbverno Digital
Secretaria de |Govemo Digital I
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Página 3 de 3

folha

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ZETTA LTDA consta assinadp digitalmente por

CPF

00058291350

01948648393

94634980363

JUCEPI

identificação D0(S) ASSINANTE(S)

Nome

FRANCISCO AURÉLIO DE SOUSA

ERYCA ROSMANNY CARNEIRO DO NASCIMENTO
I

FRANK PESSOA AVELINO

VALIDADO
Certinco qi>e a presente certidão fo;

validada^em seu respectivo site
:í emissor

DATA^.tl / Ih

CERTIFICO O REGISTRO EK 15/06/2021 19:02 SOB N* 20210371269.
PROTOCOLO: 210371269 DE 15/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104213191. CNPJ DA SEDE: 11119S4S000138.
inRE: 22200315259. COM ^ITOS 1)0 REGISTRO Hí: 15/06/2021.
CONSTRUTORA ZETTA LTDA ,1 II

MATEUS FRANCISCO SANTOS RDFINO VIEIRA
SBCR&IÁRIO>GERAL

I vww.piauldigltal.pi gov.br

A validade des te documento, 'se iRpresao, fica sujeito à conrorova
I informando seus respectivos eódlg

lão de'oua autenticidade'noa reopeetivos portais,
iQ de verificação. |



: ÜLHA n'L_S5^9.

CÕNSTRUTORA ZETTA -TDA-EPP i

rro: Vermelha

RuOi.

Rua Fírmino Pires, 1227, Ba

j CEP: 64.0Í8-07|0
i TERESINA- P

CNPJ: 11.119.545/0001-38

NÍRE 2220Ó315259

ADITIVO 04

Pelo presente instrumento particular de Contra oSocial e na forma de direito.
FRANK PESSOA jAVELINO, brasileiro. Engenheiro Civil, soíteirc, data de
nascimento 09/04/1983 natural de Passagem
SSP-PÍ Data de emissão 16/10/2017 e CPF

-rança - MA, R(3 n° 1926619

946.349.803-63', residente e

27 Bairro Vermelha Teresina -domiciliado na Rua

Pi CEP: 64.018-07

Firmino Pires (Zona Sul). 12

), e FRANCISCO AVELIN® BATISTA, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens, díita de nascirr'ento 09/01/1957

natural de Colinas!- MA. RG n° 0634184720 179 SSP-Pl Data de emissão

domiciliado na Rua do Sol. 114
I

65.680-970 Í'

25/09/2017 e CPF: 132.173.993-15, residente e

1227 Bairro Centro assagem Franca - MA CE

Os únicos sócios da sociedade empresária lim

LTDA - EPPi com sede na Rua Firmino Rires, '
tada CONSTRUTORA ZETTA

227, Bairro Verrnelha Teresina

rcial do Estado do Piauí, sob o- PI CEP: 64:018-070 registrado na Junta^Come

NÍRE 22200315259 ;em 24/08/2009 'e inscrito no CNPJ sob O n*

11.119.545/0001-38, resolvem alterar o contrato

CERTIFICO O REGISTRO SM

ráOTOCOLO: 1*70459519 DE
11*704820223. HIR£: 22200

social:

VALIDADO
Certifico que a presente 'íc *

validada em seu res}.- ^tivu
I emissor

\lDATA:JÍ1

9/12/2017 08:56 SOB V 20170459519.
8/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICT^ÇAO:
15259.

JUCEPI CONSTRUTORA 2BT7A' LTDA B R

M,ru- .
RAIMUNDO NONATO DE OLIVE

secretárxo-g:
TERESINA, 19/1

vww.plaoidigital.

RA MONTEIRO JÚNIOR

IRXL

1/2017
li.gov.bx

A validade daate dociimwito, se iiftreeflo, tia» sujeite i eoi^reva;
Infonaande seua respectivos códilgi

:ão de BUa autenticidade noa xespectivoa portais.
[OS d* verificação

. Ji:i mr



Olha n" -z. o

Cláusula - A partir da aprovação desse

AVELINO BATISTA, ]retira-se da sociedade

Rubnc.

aditivo o sóòid FRANCISCO

cedendo e tiansferindo 7.000

uma, totalizando R$ 7.000,00

3 FRANCISCO .AURÉLIO DE

nascimento 10/12/1984 natural

ETRAN-PI, Data 'de Emissão

913-50, residente e domiciliado

reresina-PI CEP:'64.081-080.

(Sete q|jotas èe ^R$ 1,00 (Um Real) cadí
(Sete Mil Reais)

SOUSA, brasileiro,

3ara o novo sócio admitid
' I

empresário, solteiro, data dí

de Teresina - PI. ÇNH n° 03234341364 C
23/01/2014 Validade 20/01/2019 CPF; 000.582

na Rua Zeca Barbosal 5564 bairro Parque Poti

Cláusula 2° - O capital social permanece inalterado lòl; valor de R$
350.000,00 , (Trezentos e Cinqüenta 'Mil I

(Trezentos eCinqü8n|ta Mil Reais) quotas no
Real) subscrito e líntégralízado, em moeda c

II'' 'cessão e transferência das quotas sociais, pa

eais), dividicoS' em 350.000

valor unitário 1,00 (Um

orrente do paist que força de

jsa a ser distr buldo em:

soctos

FRANK PESSOA

AVELINO

FRANCISCO

AURElllODE
I

SOUSA

TOTAL

niJucEPr

QUOTAS PERC ENTUAL 'íTOTAL

343.000 98% 343.000,00

7.000 2% 7.000,00

350.000 100% 350.000,00

CERTIFICO O RESISTRO EK .9/12/2017 08:56 SOB'»" 20170459519.
PROTOCOLO: 1704S9519 DE aã/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704820223. NIRE: 2220IS15259.
COKSIROTORA ZBTTA LTDA

BAIKDNDO NOHATO DE OLIV^RA KONIEIRO JÚNIOR
sbcretArio-(

TBRESIKA, 19/1^/2017
tnnr.plauidigifcal.pi.gov.br

Avalidade deste docunjanto, so iopresao, fica sujeito Aco^^rovijçáo da sua autantiaidado nos reapoetivos portais.
Informando seus respectivos oódxgae de verifioaç^o >

J.

am

/



mm

Cláusula 3°, - Ficam ratificadas as demais oi

sociais não

E por achar

obrigam-se

iguai teor.

Tiodifiçadas pelo presente iristrurr
em em perfeito acordo, em tudo

a cumpríi; o presente contratual,

Teresina-PI, 27 de Novemt

FRANK PESSOA AVELINO
Sócio Administrador
CPF: 946.349.803t63

b rio
FRANCISCO AURÉLIO C

Sócio Cotista

CPF: 000.582.913

ro de 2017.

E SOUSA

L50

U.EÍ?ANCISCO AVELINO BATISTA
í Sócio Retiranti! /]
I CPF: 132.173.993M5

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/1
PROTOCOLO: 170459S19 DE 18/1
11704820223. KIRB: 222003152

COMSTROTORA ZBTTA LTDA EPP

í >-OLHA n®.

usula e condições dol^ntratCE"
ento de alteração contratual,

neste instrumento foi lavrado,

íssinando-o em 1(uma) via de

JUCEPi

/2017 08:56 SOB 20170459519.
/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
9.

«A
fr« *1441 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA flONTEIRO JÚNIOR

SSCRETÁRZC-GERAI
TERESINA, 19/12/20 7

vwM.piauidigital.pi.g kv.br

A validado doato docuaonto, ao icpreaso* fica «u^aito â coapsovi
Informando sous roapoetivet eódi

ç&o da sua «otantioidado nos respectivos portaie.
gos da verificação

/



ALTERAÇÃO N®. 03
ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO ( ONTRATUAL DA

SOCIEDADE EMPRESARIA EIMITADA:
CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP '

ÜLHA n°

Rub'

1.FRANCISÇO AVELINO BATISTA, brasileiro.
Natural da Cidade de| Passagem Franca - nas
portador do CpP 132.173.993-15, RG de N°. 19$
03/02/1976, residente èdomiciliado à Rua do Sol, N
Passagem Franca - MÀ, CEP: 65.680-970;

asado sob-regime parcial de bens,
' ido em 09/01/1957, Empresário,

.039 expedida pèla SSP/PI em
114, Bairro Centro,.na cidade de

2, FRANK PESSOA

solteiro, nascido em
946.349.803-63 e R.

AVELINOj brasileiro,'da Ci
09/04/1983, Engenheiro Ci

G.ji de N". 1.926.619 expedi

iade de Passagem' Franca - MA,
dl, portadora do; CPF de N°.
Ia pela SSP/PI ech 05/02/2014,

residente e doiniciliada àlRua Fmnino Pires, N°. 1227, Bairro Vermelha, na cidade de
Teresina, Estado do Piauí,! CEP: 64.018-070.

Únicos sócios da soci^de empresária limitada CO
EPP,com sede à Rua Firmino Pires, N°. 1227,iBairro

ÍSTRUTORA ZETTA LTDA -
.1^ , -- -Vermelha, na cidade de Teresina,

Estado do Piauí, CEP: 64.018-070, devidamente r igistrada na Junta Comercial do
Estado do Piauí (JUCEPl), sob NIRE de N°. 22200315259, arquivado em 24/08/2009.
inscrita no CNPJ sob pN?. 11.119.545/0001-38, rest Ivem, assim, alterar, adequar e
consolidar o contrato social:

1 ) OCapital Social quej^é de R$ 200.000,00 (duze: itos mil reais), passa a ser de R$
?n nnn nn í.350.000,00 (trezentos é cinqüenta mil reais), com um aumento de R$ 150.000,00(cento

cinqüenta mil reais), cujo! aumento é subscrito e int :gralizado pelos Sócios; FRANK
PESSOA AVELINO pué detém R$ 196.000,00 (cent 3enoventa eseis ínií reais), passa
a ter R$ 343.000,00 (trezentos e quarenta e três mil reais) e FRANCISCO AVELINO
BATISTA que detém RS, 4.000,00 (quatro mil reais)
reais), emmoeda corrente do país;

2^) OCapital Social éjdejks 350.000,00 (trezentos e
350.000 (trezentos ècinqüenta mil) cotas, cada coti no^ valor de RS 'UOO (um real),
íicandp assiniidistribuído:*

passa a ter R$ 7.000,00 (sete mil

'1 •

cinqüenta mil reais), dividido em

a) FRANK PESSOA AVELINO - detém -
trêsjmil) còtasii equivalente aR$ 343.000,i
reais); j

b) FRÂNCISpoil AVELINO BATISTA -
equivalente a R$ 7.000,00 (sete mil reais);

43.000,00 (trezentos e quarenta e
)0 (trezentos e quarenta e três mil

detém 7.000,00 (sete mil) colas,

3®) As novas cotas subscritas, são Integralizadas totahjiente neste ato cm'moeda corrente
do País;. 1

, . , .1
A vista da modificação ora ajustada, cons dida-se o contrat

seguinte redação:'
I. social, âéâiüJDADO
Certifico que s presente cer!i'!.v: u

validada emseu respectivu s-n
emissor

IJUC •PÍ!

JUNTA COMERCIAL OO ESTAD
I

CERTIFICO O REGISTRO EM

PROTOCOLO: 160293731 DE
11602257688. NIRE': 22200
CONSTRUTORA ZBTTA' LTDA -

DO PIAUÍ

S/10/2016 09:41 SOB N" 20160253731.
S/10/2016. CÓDIGO. OB VESIIFICAÇAO:
15259.
EPP

•íTXW I

A validada dasta docuDantOf sa

RAIMUNDO NONATO OB CLIVE

SECRETÁRIO-G
TERESINA, 25/1

wm.piauidigitai.

RA MONTEIRO JÚNIOR

UUO.

)/2016
ii.gov.br

ispirasao, tlea sujalto A cao^ova
Info»ando aaua xaapaetlvos oAdi^oa

çSo da sua antantioidada ne« rQapeetU.ves portaia,
da varificaçáo ,



I ALTERAÇÃO N®. 0^
AtoEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO C

SOCIEDADE EMPRESARIA I
ONTRATUAL DA

IMITADA:

OLHA n° S

CONSTRUTORA ZETTA LTOA - EPP

CLAUSULA IjRIMEIRA - A sociedade empresária
social CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP.

limitada gira sob á denominação

limitada tem sede, e domicílio à
de Teresina, Estádo do Piauí,

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade empresária
Rua Firmino Pues, N°J 1227, Bairro Vermelha, na ci
CEP: 64.018-070. (artl 997, CC/2002)

cade

CLÁUSULA TERCEI!^ - O Capital Social é
cinqüenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos

de R$ 350.000,00 (trezentos e
e cinqüenta mil) cotas, cada cota

no valor de R$ 1,00 (üm(real), já integralizadas nest; ato em moeda corrente do País
pelos sócios:

NOME [ ' N® DE QUOTAS 1fALORRS PERCENTUAL

Frank Pessoa Avelino | 343.000 343.000,00 98%

Francisco Avelino Batista 7.000 7.000,00 02%

TOTAL j 1 350.000 350.000,00 ! . 100%

CLAUSULA pUARTAjj- O objeto da sociedade epipresária limitada^ é a exploração
das seguintes atividades econômicas a seguir: '

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:,
41.20-4/00 - Construção|de edifícios

I ..I

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS;
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estrutiu is;
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza;de ten
43.12-6-00 - íferfiiraçõesesondagens;
.43.13-4-00 - Qbras de terraplenagem;
43.19-3-00 - Serviços depreparação do terreno não Especificados anteriormente (Obras de
valas, regos e fossas); |l
43.21-5-00 - iMlalaç^ e|manutençâo elétrica;
43.22-3-01 - Instalações ^hidráulicas, sanitárias e dedás;
43.22-3-02 -j Instalação, e manutenção de !sistemas c
ventilação erefrigeração; ,1 ir
43.22-3-03 -Instalações|de sistema de prevenção contra incêndio;
43.29-1-03 -| Instalação', manutenção e reparaçãtj de elevadores, escadas ê esteiras
rolantes; | l,
43,29-1-04 -[ Montagem e instalação de sistemas
sinalização em vias públicas, portos e aeroporios;
43.29-1-99 - jOutras jobras de instalações emlconstn
(Rebaixamento de teto);',
43.30-4-01 - Impemíeabilização em obras de Cngenl

JÜNTA COMERCIAL DO ESTÃO

eno;

centrais de af,/condicionado, de

e equipamentos' de iluminação e

ições não especificadas anteriormente

aria civil;

> DO PIAOi

EPi!

CERTIFICO O REGISTRO EM 5/10/2016 09:41 SOB N"'20160293731.
PROTOCOLO: 160293731 DE .0/10/2016. ctolGü DE VERIFICAÇÃO:

IJUC
Ca!íí, wu.

A validade deata dooux&bnCo. se

116D22S768B. MIRE: 22200
COMSTRDTÓBA ZSTTÀ LTDA -

315259.
EPP

RAIHORDC NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR ;
SECRETÃRIO-G UtAL

TERESINA, 25/1 )/2016
www.piauidigital. il.gov.bc

iifVQaao, fica nu jeito à coaprevi
Xnroznando souo caapeetivoa e6d:

çSa do sua autanricidada noa respectivos portais,
goo da verificação

-TTT



ALTERAÇÃO N", O;
aIdequação e consolidação contratual dá

SOCIEDADE EMPRESARU iItMITADA;
CONSTRUTORA ZETTA LT^A- EPP '

FOLHA n'>

43.30-4-02 - üistalaçao de portas, janelas, létos, divisórias e armários embutidos de
qualquer matei
43.30-4-03 - O

43.30-4-04 - S(

al;
)ras deacabamento em gesso eestuqud;
rviços de pintura de edifícios em gerall

43.30-4-05 -Aplicação de,revestimentos ede resinas im interiores eexteriores;
43.30-4-99 - Outras obras[de acabamento da cohstruçqo;
43.91-6-00 -Obras de 'fundações;
43.99-1-01 - Atiminístração de obras;
43.99-1-02 -N^ontagem ejdesmontagem de andaimes
43.99-1-03 - Obras de 'alvenaria;
43.99-1-04 - Serviços dó operação e fornecimento
elevação de cargas e pessòas parauso emobras;
43.99-1-05 - Perfuração e]construção de poços de águ i;
43.99-1-99 - Serviços especializados para cpnstruç ío não especificados anteriormente
(Construção de telhados);]'
16.22-6-01 - Fabricação de casas demadeira pré-fabri radas;
23.30-3-04 - Fabricação decasas pré-moldadas decot creto;
41.10-7-00 - Inco^oração" de empreendimentos imob
71.11-1-00 - Serviços de ^uitetura;
71.12-0-00 - Serviços Ide engenharia;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e n
42.99-5-99 - Qutras o
açudes);
42.13-8-00 - Obras de

3ras de engenharia civilinão cí pecificadas anteriormente (Obras de

urbanização - ruas, praças e ca

; outras estruturas temporárias;

de equipamentos'jpara transporte e

[iários;

creativas;

padas.

CLÁUSULA Quinta - a sociedade empresária li nitada iniciou suas átividades em
24 de agosto de 2009 e seu prazo de duração é indeter ninado, (art. 997, H, CC/2002)

i• í j' j f' ' 'CLÁUSULA SEXTA -| As quotas são indivisível i e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros' sem o consentimento de outro jócio, a quem fica|assegurado, em
igualdade de condiçõe^ ejpreço direito de prefòrênci lpara a sua aquisição se postas à
yerida, formali^do, se realizada a cessão delas, a al
t.056, art 1.057, CcàoÒZ)

eração contratual pertinente, (art

CLÁUSULA SÉTIMA -j; Aresponsabilidade de ca
quotas, mas todos respondem solidariamente pela int
1.052, CG/20Ó2) I

CLÁUSULA pITAA^A LAadministração dá sociej
sócio: FRANK PESSOA AVELINO, com| os p )deres e atribuições de SÓCIO

da sócio é restrita ap valor de suas
tgralízação do capital sociah (art.

fade empresária lotada cabe ao

ÁDMINISTRADORj autorizado o i^o do nome en
atividades estranhas aó interesse social ou assumir ob

presarial, vedado,'ho entanto, em
igações seja em favòr de qualquer

JUNTA C«'ffiRCXAL DO BSTADÒ 00 PZAUX

IJUCEPl

CERTIFICO O REGISTRO EM

PROTOCOLO: I6029373I DE
ll€0225766e. NIRB* 22200
CONSTRUTORA ZETTA' LIDA -

Í5/10/2016 09:41 SOB'20160293731.
18/10/2016. CÓDIGO DB;VERiriCAÇAO:
>15259.
EPP

A validada deate dosumante, oe

RAIMUNDO NONATO DE OLIVE RA MONTEIRO JUNIOR
SECRETÀRXO-G »ALt

TERESXHA, 25/1
ivwv.piauidigital.

)/2016
>i .gov.bt

inprasse, £lea sú^aito A eooiprovaçao da sua aut«nti.ci<teila noa respaetivoa portais.
ZnCoAsncio saua «aspaotivoe eSdlgoe da variíleaçfci» <



, ALTERAÇÃO N®. o;
ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DÃ

SpÇrçDADE EMPRESARIA IÍMITADA:
CONSTRUTORA ZETTA LTDA - EPP

f-üLhA n"

dos quotistas oji de terceiros, bem como onerar ou a
empresária limitada, sem autorização do outro sócio1064, CC/2002|
CXAUSULA I^ONA j- Ao término da cada exercíc
administrador prestará contas justificadas de su£
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os
L065, CC/2002)

ienar bens imóveis da sociedade
(artigos 997, VI; 1.013. 1.015,

o social, em 31 dé dezembro, o
administração, procedendo à

balanço de result^o econômico,
lucros ou perdas apuradas, (art.

I ' •CLÁUSULA pÉCIN^ Nos quatro meses seguinti sao término do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designárão ac ministradores quando for o caso,
(arts. 1.071 ell072, §2" i art. 1.078, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —A sòciedaçe empresária limitada poderá a
iependéncia, medi^te alteraçãoqualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

contratual assiijada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCBVIA SEGUNDA —Os sócios poc
retirada mensal, a título jde "pro labore", observad^
pertinentes. |

erão de comum acordo, fixar uma
as disposições regulamentares

CLÁUSULA DÉCIMA [terceira - Falecendo^ j r I — -j—rT'-i — 9

socied^e empresária limitada continuará suasátivida lescomos herdeiros^ sucessores e
o incapaz, Não sendo Lpossível ou inexistindo

ou interditado qualquer sócio, a

remanescente^ o valor de seus haveres será apurado _ ^
patrimonial da •sociedade empresária limitada, à (ata da resolução,, verificada em
balanço especialmente levantado.

interesse destes bu dos sócios
e liquidado com b^e na situação

Parágrafo único - O
sociedade empresária
l.Ó31,CC«002)

mesmo procedimento será ad )tado em outros casos em que a
limitada se resolva emj relaçÊ 3a seu sócio. (a '̂J.028 e art

CLÁUSULA DÉCIMA .QUARTA ~OAdministrai or declara, sob as penas da lei, de
que nãoestá impedido de^exercer a administração da
lei especial, oi .em virtude de condenação criminal,
dela, a pena que vede, amda que temporariamente, (
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno

iociedade empresária limitada, por
:)u por se encontrar rob os efeitos
acesso a cargos públicos; óu por
concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contrá o sistema financein> nacional, contra normas'de defesa da
ou a propriedade, (art. 1.011, §concoirência, contra as relações de consumo, fé públ

r, CC/2002)

JUCEPI

JOHTA COMBRCXAL DO ESTAD 3 DO PXAOt

CERTI7ICO O REGISTRO EM !5/10/2016 09:41 SOBN* 20160293731.
PROTOCOLO: 160293731 DE 16/10/2016. CÓDIGO DB VEBIFICAÇ&O:
11602257686. MIRE: 22200315259.
COHSTRTTEORX ZETTÀ LTDA -{ EPP

I

RAIMDNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR '
' SBCR£TÍRIO-<mBAL
, TERBSINA, 2S/2|ú/2016
j wMw.plauidlgltal. ai.gov.br

i;^re8So, fios sujsito à cmprov, çfio do sua autentieidada noa eespectivoa portais.A validade deste deeucunto, se
Informando aous rsapoctivos cód gos do verificação
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ALTERAÇÃO N
ADEQUAÇÃO E CONSOLIDAÇÂè CONTRATUAL' DA

SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA: ;|
CONSTRUTORA ZETTA LTDA-EPP

r

f oLMA »• -

CLÁUSULA DÉCliVÀ QUINTA - Fica jeieito
ciò e o cumprimento dos direitos e obi

. :|

para o exerc

E por estarem assim justos e contratados ass namo presente iiKtrümentO.

A valid«de deste docu

M.ÇEPJ
i/i

) foro de Teresin^ estado do Piauí
gaçõesresultaniesltete contrato.

Teresina- PI. Mlde out ibro de 2016.

OFRANCISCO AVELIN BATISTA

FRANK PESSOA AVELINO

JUNTA CCStERCIAL DO ESTADO D ) PIAUÍ

CERTZFXCC O REGISTRO EM 25/
PROTOCOLO: 160293731 DE 18/L
116022576B8. HZRE: 22200315!

CONSTRUTORA 2BTTA LTDA - EE

10/2016 09:41 SOB N"! 20160293731.
0/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
59. 1!'

RAIMUNDO NONATO DE OLIVBI^ MONTEIRO JÚNIOR
^cretárzc-gemí

TERESTHA, 25/10/2bl6
wmf.piauidigltal.pi. fOv.br

Tianto, se iiBpEoseo, flea aujelto & compxex
Infonundo seus easpeetivos cAc

açflo da sua auter-cicldade nos zespactivos portais,
igos da verifioaçlo '

—, I


