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& Coústíuçôes Ltdã

CNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57

CARTA 023/2019

À pRrrrtruRl MUNICIPAL DE lrAlruBA

A/C Secretaria Municipal de Planejamento

c7c secretaria MuniciPal de obras

Estrada do Aurá, 6a travessa no 1 5 - Àguas Lindas CEP:

Belém - Pará, 04 Dezembro de 2019

67.020-590

ReÍerência:Processolicitatórione015/2018-TP-ContratodeRepasseA62TT0lzOtT'Processo
O3tl43l2OL7 - Contrato ne 20180364

vTDLsERvlçosEcoNsTRuçóEsLTDA-EPP,empresadeprestaçãodeserviçosnaáreade
engenhariacivil,construçôes,arquiteturaePavimentaçãoAsÍáltica,inscritanoCNPJno08.489.964/0001-57,

sediadaaESTRADAslxrnulDoAURA,6atravessano.l5-AGUASÚNDASCEP:67.020.590.Ananindeua

-PA,contratadartt'"*"t"'odosserviçosESPECIAIIZADAEMENGENHARIACMLPARAREFORMADO
ACESSoEDAPRAÇAonplzr.roMUN]CÍPIoDErIAITUBA.PARA,objetodoProcessolicitatórioTomadade

Preço no 01 5/201 
'-TP 

- cont"to "''' l-o-'1-.':i:::":i:.:; :"r:xffi'lJ#,l ^;":i:í"'#"T:
demais normas legais e regulamentares' vem atraves c

sociedade da empresa' retirada e inclusão de sócio'

ParaoaditivodesejadoofundamentolegalestáprevistonodispostonoArtigo54,caput,da

Lein'8666/93clcartigosf'fSóeffSrdoCodigoCivileartigo32'IIe36dat:ei8'934/94'quesetranscÍeve
abaixo:

opresenteTERMoADrÍIVovisaÍormalizararcliÍadadasociedadeosócioDIoGo
,ENTURIERI BARRA, brasileiro, solteiro, Arquiteto " 

uri.nirt" nascido em 27 /og/1g81' portador do cPF

sob no 697.786 .632-20 ; céduta de Identidade RG no 14123 - D, expedida pela PClPA', residente e

- domiciliado na Avenida Assis de Vasconcelos 787' a\lo 1601' Campina' Belém-Pa' CEP:66017-070' Acima

qualificado cedendo e transferindo suas 14.000 (q,..o.z" .it)'q,otas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)

cada, totalizando R$ 14OOO (quatoze mil reais)' p"" o 
'atiá 

diretor NAOR GUIMAúES FALCÃO NETO'

brasileiro,,ott"i..o,n",.iao.e:m24/09/1978,portaaordoCPFsobno607.764.712-87edaCédulade
identidadeno235g436expedidapelaSSP/PA,residerrteedomiciliadonaRuadosMundurucus2256,Apto
g0lBairroBatistaCampos,MunicípiodeBelé1,e,t.a.a"Pará,CEP:66033.718.Cabendoaadministração

da sociedade isoladamente a NAOR GUIMAúES rllCÃO Nefo'

Ananindeua - PA Tel' 91 3271-5868 - Email: tdlservicos'con stru@gmail'com
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o,.",:u::::::o:" ""* :::::.,i:,:i":.:""::":)l,",1i{li{[#ii:nr*
oortador do CpF 607.764 .112-87 e da Cédula o" 

'0"^';.;;,r-5g protocolar o pre'

:ffi ;;'.***'."-.'.1ilH:ãfi [ili,:,?^l*;*nry;iü*:[1.-;,:ffi
visando a comunicação otrnr*'i,d.a", 

e futuras ::t'::;;;;;s/20r8-Tp - 
-c-o^f,".i6ra" de executarintesrarmente todas as "':]l.il.ã" ,"..13 

.o^"-:;:t;r; r.p]i..ç0", *^,lr,l1*r,,r"0, 
no Estado docontrato objeto do ttlt"'r;;;;;"vo 

socio o]Il..j^"*u*,.ipAL 
DÉ ,,AÍruBA, rocr

RâtiÍicamos ainda que t'"ti],lriã,""to 
a pnErrnunn

\-o Presente contrato admin

,>

& CoÍrsüxç§es

CN PJ. TDL - 08

Pa ra.

Ltda
qeg.goql oo01-57

assim como, no bom senso da

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

TD L SERVIÇOS É CossrRuçÔes t-ton - EPP

Naor Guimarães Falcáo Neto

cPF/Mt 601164.71.2-87

E5rrada do Au , 6a travessa no15- uas nd asCEP '.67.ôzo- 590

E ê na certeza de poder confiar na sensatez dessa administraÇão'

*ari.o.l'"ndo assim' maiores transtornos'

Nestes termos' Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Cordialmente'

Li

Ananindeua - PATel 91 327L-5868 - Émail : tdlservicos constru@gmail'com
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ALTERÂÇÃO CONTRATUAI DA SOCIEDÀDE EMPRESÁRIA LtrIüTADA
TDL SER\/IçOS E CON§TRUÇÕE,S LTDÂ

CNPJ: 0E.489.964/üXll-57

CLÁU§ULA §EGÜNIü.A. Rerutifrcação do ato registrado sob o n" 152015529O9, em

04/tol2019'.
Onde se lê: O Capital Social é de R$ 7O0.OO0'0O (sctec€ntos mil reais)' dividido em

700.000 (setecentos mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada Üna' O úcio

DIOGO VENTIIRIERI BARRÀ já acima qualificado, iá intcgraliza 14'000( quatorze

mil quotas) no valor de R$-1,@ (um real) csda uma' totalizando R§-14'000'0O (quatorzê

mil reais), e o sóçio çnFante NAOR GI,IIáAR.IES FALCÃO NETo já acima

qualificada, integraliza n§st€ ato ó86'00O (seiscentos c oitenta-e seis mil quotas) no walor

ie R$-I,OO (um real) cada uma' totalizando R§-686'OOO,OO (scisc€ntos e (útenta e seis mil

reais). dando plena c irrcrita quitação' ficando assim disuibuído entrç os sócios:

Leia-s€: o capiral social é de R$ TOO.OOO,OO (set€c€ntos mil reais), dividido em 70o'ooo

(setecentos rnit) q.lo* no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma- O ócio DIOGO

\/ENTURIERI BA.RRÀ ja acima qualificado' int€gralizâda no ato ant€Íior l4'ooo

(quatoÍze mil quotas) no valor de R$-í,oo (um reaf) cada uma' totalizando R§'14'Ooo'0o

(ntt^tõrre mil reais). cede e úansfere neste ato para o sócio entrante NÀOR

ãüü""it" rer,êao NETo já acima qualificado' integralizado 686'000 (s€iscentos

e oitÊntâ e seis mil quotâs) no rrito. Ot ni-t,oo (um real) cáda um4 Íotalizando R$-

686.000,00 (seiscentos e oitenta e seis mil r€ai')' daído plena e irÍestrita quitação' fioatrdo

assim distribuído entre os sócios:

cLÁus[rLA TERCEIRA: RetiÍa - se da sociedade o sócio- DIOGO \IEIYrURIERI

BARRÁ, acimâ qualificado tta"ttio t t*""fttindo suas 14'O@- (quatorze mil) quotas no

valor nominal de R$1,0o tt- Ji""a" ttfizando R$14'000'00 (quatorze mil reais)'

fio,fr" -ión Cínian;rs FALCÃo lt'IETo' acima qualificado'

cLÁUsuLA QUARTA: Á sxicdode oüem sua s'de Pan E§rada soa'ano b Aurd'

;exÍa Trav€lrsa' n' 15, Águas Li'dts' CEP: 67020-590' Anaaindeuo - Pará'

I

I

"/oVALORQUOTASNOME
214.000,0014.000DIOGO VENTURIERI BARRA

986t6.000,00NETONAOR GU
100700.0fi),00700.ü)oTOTAL

o/oRQUOTA§NOME 214.IBARRÂDIOGO 98
ONETONAORG ES 100700fi1o

TOTAL

§. ffi. #*imff::::3:'::ff,,-*""""
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ALIT,RAÇÃO CONTRITTUAL DA S(rcIEDAI'E EMPRE§ÁRIA LIMIIADA
TDL §ERvrÇos E coNsrRUÇÕPs r'toa

C']\IPJ: 08.44r.9fi /mor-s7

Parágrafo Único: A sociedade poderá' a qualquer ÍeÍnPo' abrir ou fcçhar filial ou outra

a.peiaerrcia" mediante alte,ragão contratual, acs{e cu; - apÍovâdo P€los votos

corresponrlentes dos sócios, no mlnimo, a três quartos do capital sôcial' no§ termo§ do art'

1.076 dâ l,€i n' 10.406/2002.

CLÁU§ULA QUINTÀ. O Administrador declara' sob as P€nas da lei, que não estrí

l-p.aiao de .xer... a administração ila sociedadg por lei especial ou em vLurde tle

rondenaçâo criminal, ou poÍ se qrconrar sob os efeitos dela' 
-a-pena 

que vedn ainda que

temporariamente, s acesso a cartos públicos' ou por crime 
-falimentâÍ' 

de prevaricação'

peita ou subomo, concussão, Peculato ou conlÍa a economia PoPular' contra o sisêma

ÍinanceirO nacional, Contra norlnãi do defesa da concorriencia, contra as rclações de

consumo, Íé pública ou propriedade'

CL/IUSIILA §EXTA: A adÍninisü-ação da sociedade cab€rá isoladamente a N.{oR

;arM"RÃE" p6rcÃo NETS com os poderes e arÍibui'ões de reprcsentação ativa e

,-* * sociedáde, judiciat e extrajudiciâtúente' Podendo praÍic€r todos os âtos

Imf.."rdiOos no objeto social, semprJ de ;nteÍ€sse da sociedade' autorizado o uso do

nome empresarial, vedado' no entanto' fazê-lo em atividades estranhas ao interesse soçial

o., *"t-i, obrigaçõ€s seja ern favor de qualquer dos cotistas- ou de tereeiros' bem como

oneraroualienarbensimóveisdasoçiedade,semautorizaçãodosoutrosúcios.

Psrágrafo Único: No exetcício dâ admhisação' o administrador t€rá diÍeito a uma

Ístirâda Ínensal a útulo de Pú-labore, oujo valor serrâ defmido de coÍnum eordo €ntre os

sócios.

CLÁUSULA sÉtllrre: o §ócio r€manesc€nte decide permanec€r por tçmpo

indelerminado ta unipessoatidde' frcando desta forrna esta sociedade adotando a forma

j*ããa. socEDAbE EIIPREsÁIUAL UNTPESSoAL LIMTTADA'

CLÁUSULA oITAVA: A Responsabitidade Técrrics pela execução dos servigos

profissionais prestados pttu totitd"de' dc acordo com os objetivos sociais' estara

condicionada a contratação ãt ,t"nt"i"*f habilitado tecnicaÍnente e devidaÍnente

regisEado no conselho de classe'

Em iacrc das alteraçí6 acimao consolida-sé o ato constitutivo' tros termos da Lcl no

:lí../lÍ,6n(,í,2t Eedi'nte ts §ondiÇões c cÉúsulas scguiotes:

NAOR GTIIMARÃES FALCÁO NETO' brasileiro' iLtiT' nascido em 2410911978'

Dortador do cpF sob "" 6or";ã;;;-;z-L a" óea'il de identidade no 28se436 via'

.*oçdida pela sSP/PA' *'td"tti:' ;:;;;itlio "a 
Rua dgs 

llunduru 
ans 2256' APto eol

Bairro Batista caÍnpos' nn""ilp]"'"a"'ilãrn' e"tado do Panác cEP: 66033-718' tem

f#

§Hí1'çtgffi"$trrtr*l[ifl§í*,'#r-l.,I::::::::i::#**a'a*x



AXTERÀÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE- EMP_ 
-RES'{IRI'â 

LIMITADA
TDLSERVIÇOS E CONSTRUçOES LTDâ.

CNPJ: o&489'9úl/0fi'r-57
CONStitUídA UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIAL I'}NIPESSOAL LIMITADA COM A§

seguintês cláusulas e condições:

CLÁU§IJLA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome emfsaÍial: TDL SER\/IÇOS

r,tôxstnuçÓrs rírrÀ registrâda na Junta comercial do Estado do Pará' sob NIRE

n' 15201552909, e inscrita no CNPJ/MF sob o n" O8'489'964/0001-57'

Parágmfo Único: Â empresa dclara sob as penas da Iei que é eÍrquâdradâ coÍno

EN&RESA DE PEQUENO PORIE - EPP, conforrne LEI n"123/o6'

cLiUsULÀ SEGIJIIDA: A sod&e Em sdc no Esfida tuüt'ta tu Aaú' Scaa

Ttatvssa, a'15,Ágw Lhtdrr, CEP: ó702&590, Aneain&ua - Poó

CLÁU§ULÀ TERCEIR& A sociedade poderá' a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

ou outa dependência, mediante alterâção Çonu?tu.al, desde que apmvado pêlos votos

correspondentes dos sócios, no mínimcí, a trê§ quaÍtos do capital social' nos têrmos do art'

1.076 da Lei n" lO.4CfltzOO2.

cf-ÁuSur-a QuARfA: A sociedade tem por objeto social:

41204-oo - Construçlto de Edificios; +Zittoi-Constn'çao de Rodovias e Ferrovias;

l)lnqZ ..- Pintura para sinalização em pistas rodovirârias e aÊÍoportos; 42lza4o -
ConstruÉo de obras de arte especiais; 42138-OO - Obras de uóanização - ruas' Praç3s e

ãoãl 4222741- constiução de redes de abastecimento de água' cole{a de esgoto c

construçõ€s oorrelaras, exceto obras de irrigação; 42271'02 - Obras de lrtigaful 42910.

õ- - A-" pornrárias, marítimas e fluviais; 4292841 - Montâgem de estruturas

mctálicas; 4299541- Construçã<i ite iristalações e§PoÍtiva§ e Gcr€ativas; 12995-99 -
;;;;;;;;;"terrrraria ci'ii riao kpecificadas anteriorm€nte;43118-ol - Dernolição

de edificios c oütr6 estÍutuÍas; a3 1 I gó2 - Preparação de CantêiÍo e lí,,npÊ.za de terreno;

43134-Oo - Obrâ§ de Terraplenageni; 43215{0 : Installã:: m:nutenção elétaicq 4323-

0l - Instalações hidráulicâs' tÃitii* L a" i*§ 43»3431 Insalacões ite §isema de

prevenção coutra incêndio; 4329144 - MoÍttagem e insralação de sistemas e

equipamentos de ilurninaçao e sina lizzfi *rüIÍi públisas'-Portos e aeÍoportos; 433O4-Ol

..- Impermeabilização trn ourat At ág"nharia. cMll 43304-42 - Iníatação de portas'

janelss, t€tos, aivisorias e srmltuiqs "-ürtido" 
de qualqrrcr marcrial: 433O443 - Obras de

acâbamento em gÊsso 
" 

t"tuq.,.'J;02ii;l - Tran-sporte por nsvegação interioÍ de caÍga'

munioipal, exc€to Úavessia; SA n-CZ - TrmsPortg f: ::""** 
interior de carga'

inErmuniciPal, inteÍestadual " ihtrn*ionnt' exceto trav€ssia; 77ll{,l0Ú Í'or'zcfio de

automóvÊis sem condÚor "'liiZà.ol 
Àluguel ite máquinas e eqúpamentos para

ãi-o* t-n op"t"a"t ' 
exceto undaimes"

C'LÁUSULA QUtr{TA: A soci4ade iniciou suas "ttYry^T 
0111212006 e seu PÍ:rzo

de durâcâo é por tempo i"a"ttãil"ao' Podendo' entÍ€tanto' ser dissolvido a qualquer

:;;;;;. ""; tbservada a lesislação em visor'

@fl

§ffi,H*ffi-ffi trf,{ri'{[§tr§friT,rfl:::,::::::::i::::caca'aspx



.{LTE&{ÇÃO CGNTRATUÀL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
X'DLSERYIçOS E CONSTRUçÕPS T,TPA

CNPJ: 08.489.964/0001-57
CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social de RS 7O0.0OO,OO (setecentos mil reais), dividido

em 700.O00 (se@centos mi:) quotÂs no valor de R$1,00 (um real)' ficando assim

distribuído, totalnente integralizado em IxrocÀa corrente e legal do País:

QUOTAS \/ALOR
NAOR G S FAL ONETO 700.000 700.000,00 100

TOTAL 700.000,00 r00

cLÁusuLA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis ê não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceirqs sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado,

em igualdade de condigões e preço direito de preferência Paia sua aqüsição, s€ postas à

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual Pertinente'

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidadc de cada sócio é restritiva ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizagão do Capital Social'

CLÁUSULA NONA. A administraç4o da sociedade caberá i§oladaÍnente a NAOR

GUIMARÃ.ES FALCÁO NETO com os poderes e aúibuições de representação ativa e

passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo pralicar todos os atos

compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade'

Parágrafo Único: No exercício da administração, o administrador teá direito a uÍna

retirada mensal a -útulo de próJabore, cujo valor seÉ defrnido de comum acordo entre os

sócios.

CLÁUSULA OITAVA: A Responsabilidadc Técnica pela execução dos serviços

profissionais prestados pela sociedade' de acordo com os objetivos sociais' estará

condiciona<ia a contratação de profissiona! habilitado tecnicamente e deüdarnente

registrado no conselho de classe.

cLÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao rérmino de cada exeroício social, em 3l de

dezembro, o adminisrador prestará contas justificadas de suâ administração' procedendo à

elaboração do inventá,rio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico'

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas. os lucros ou Perdas apuradas'

§1" Por deliberação dos sócios a distribuiçãr-, de lucros poderá ser em qualquer período do

ano a paÍir de resu.ltado do periodo apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGIIIIDA: Nos quâtro meses segúntes ao término do exercicio

social, os sôçios ,leliberarão sobre as conta§ e designarâo administradores' quando for o

caso.

í)I
ceíifico o Registro em 26i 1120'Í9 

) F,Íotocoto 
.19a92306a

ÀuuÍvamento 20000633449 de 26/11/'201t

fril" ,, 
"àiÃ-"ã 

mL sERvrÇos E coNSrRuÇÔEs LrDA

Ê"ü o"-"*itt" p"a" *r veÍficâdo em h[o:,//regh jucepapa gov

châncala 67909í g0sog552

de 2í1112019 NIRE 15201552909

b,r/autenticacaodo{rlÍÊnto§/autenücacao aspx

nÊ

NOME

700.000



AETER.ÀçÃO CONTRÂTUAL DA §()CIEDADE EMPREsliRIÀ LIMITAI'A
Tr»L sERvrços E coNsrRuçÔrs r-roe

CNPJ: 0a.4t9-964/0fl)l-s7

cLÁUSt LA DÉCIMÀ TERCEIRÁ- Falcçcndo ou interditado o sócio, a sociedade

continuará sua alividade com os heídeirrrsl-qu Sucessores. Nâo sendo possível ou

inexistindo interesse destes ou o valor de seos hàveitib sera apurado e liquidado com base

na situação patrimonial da sociedade; .a':dÍità 0à- resolução, verificada eín balsnço

especialmente levantado. '' '".:r1 '"; '-

cuiusuf.a pÉcIMÂ. QUARTÁ- o Admhistrador declara' §ob ôs Pcnts da lei' que não

esui impedido de exerser a adÍnini§Íaçâo da sociedâde' por lei especial ou em viÍude de

condenação criminal, ou Por se encontrar sôb os efeitos dela' a P€na que vede, ainda que

temporariaÍnente, o asesso a cergos públicos' ou por crime fdimênt8r, de prevaricâção'

peita ou subomo, concusseo, Peculato ou contra a economia popular' contra o sist€ma

financ.eiro naciOnal, conlra normas de defesa da ooncOrrência, Contra as relações de

CLÁUSULA DÉCIMÂ QUINTÂ- os casos omissos no Presente contraro serão

resolvidos pelo consenso dos s&ios' com observância da ki n' 1O'4OóDQO2'

cLÁusuLA DÉCIMÀ SExlTA. Fic. eleito o foro de BELÉM Para o exercício e o

cumprimento dos diÍeitos e obrigaçõ€s r€sUltânt6 d§ste contÍato'

Panágrefo Único. O mesmo Procedimento setá adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relação a seu sócio.

E, por estarem assim justos e contratâdos, lavr8n este in§trum€nto'

Belém:PA, 18 d' ouâbÍo de 2019'

Y1a.

DI

NAORGUIMARÃES FALCÃONETO

B

ô'Í.ôdb.& r,. tt +- d. B.t ./PA
Ít.iúrÀt Íàqür€ ô reâ. ú.rü. - Là..à Mbto

F. Br..-ç. {.) í.n{d ó.:
.aEa G&aLa tAaD ttlo ,.

Cenilico o Regisro em 26/1í 120'19

Àm, nvârnêílo 2om0633449 de 26/11,2019 PÍotocolo 194923oE8 de 2í11f2019 NIRE 152015529G'

i,""]* 0., áõ'*' TDL SERVIÇOS E COI.ISTRUÇÔES LTDA

ãl[-o""i,r"J*õ"aã "", 
*,mô"oo tt nttp]rràii lucepa pa gov oaaubnücacaodooÍÍÉntos'/autentic€cao'aspx

Chancela 679091 90999552
§

: ., ;._
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TERiiO DE AUTENTICAçÃO

MATRIZ

Fernando Velasco Junior

Secretário Geral

194923088

28',11/2019 1

LTDAEsERVI?STDLNOÍTE DA EMPRESA
t949zlmE - 2íí í/2019

PROTOCOLO
002 . AlAÍO NOT'EoAo{\s (EXCEÍODEo21EVENTO

NrRE I5201552909

3H{fi 33ffi1r{" EM 2ír l12ore

SOB N: 20000633449

Ío/ESTÀTUro
20000633449AMENTO:ARQUN 20000633449048 ÀMENTO:ARQUIVCONTRÂDECONSOLIDACÃO05

I
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FHffi,Pâ í94923088

TERMO DE AUTENTTCAçÃO

LÍOAESERVI?sTDLDANOiIE í120192,r'1

002
ATO t{ol{EúADosoÉ02í
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITU-ú úUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ASSUNTO: ADITIVO PARA ALTERAçÃO DE SÓCIO

CONTRATO: No 20í80364 - TOiIADA DE PREÇOS no 0t5/2018'TP

CONTRATADN: TDL SERVIçOS E CONSTRUçÔES LTDA'EPP

3R.iE""i.?"§JFâlâif;""^1,=$"JEá^?'J^1",r5r1"ê53'i}§'Ei$iâtâ
ITAITUBA-PA'

AlteraÉo Contratual' em anexo'

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo para inclusáo da Alteração

Contratual da Sociedade Empresarial' onde retira-se da Sociedade o sócio DIOGO

VENTURIERI BARRA e transfere suas cotas para o sócio NAOR GUIMARÃES

FALcÃo NETO, com poderes e dribuiçóes de representação da Empresa, passando

a ser Responsável Legal pela Sociedade'

Em viÉude do expoío servimo_nos do presente para justificar e soricitar aditivo

ao Contrato N" 20'180303' com a finalidade de alterar a Sociedade e incluir sócio'

conforme solicitação da Empresa mediante Oíicio CARTA O23t2O1g e Documento de

rismar ra Gomes
de lnfraestrutura

t
Secretário M

Itaituba, 05 de dêzêmbro de 2019'
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