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& Co'rstrlrções Ltda

CNPJ. TDL - 08.489.964/0001-57

Belém - Pará, 27 Novembro de 2019

CARTA 02212019

À pRtrrtruRa ruuNlclPAL DE lrAlruBA

A/C Secretaria Municipal de Planejamento

C/C Secretaria MuniciPal de Obras

Reíerência: Processo licitatório ne 005/2018-cP -
Concorrência ne oo5/2018'cP - ContÍato ns 20180303

Estrada do Aurá, 6a travessa no I5 - Á9uas Lindas CEP: 67.020-590

TDLsERvIçosEcoNsTRuçÕEsLTDA-EPP,empresadeprestaçãodeserviçosnaáreade
v 

engenharia civil, construções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica' inscrita no CNPJ no 08'489 964/0001-57'

,"ii,du u ESTRADA seNrnr'^oÀ eu*1 u- t.-"::':."'Jr1,râipi#'fr t:'-:lii;,'^t 
âl,T',#i

- PA, contratada para execução dos servtços ' ]COS DA ESTRADA DO

RESTABELECIMENTO DE TRAFEGIàIUOEOC COM A RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRTÍ

BISEMAREASTINGIDASPoRDESASTRESNATURAISNoMUNICÍPIoDErIAITUBA.PA,objetodoProcesso

licitatórioConcorrênciano005/2018.CP-contratono20180303,comobservânciaaodispostonaLein"
8666/g3enasdemaisnormaslegaiseregulamentares,vematravésdestasolicitaroTERMOADÍIVo,para

alteração da sociedade da empresa' retirada e inclusão de sócio'

para o aditivo desejado o fundamento legal está previsto no disposto no Artigo 54' caput' da

Lei n. 8666/93 c/c artigos 1.15ó e 1 151 do Código Civii e artigo 32, II e 36 da Lei 8.934/94, que se trallscreve

abaixo: 
o presente TERMo ADITIVo visa formarizar a retirada da sociedade o sócio DIoGo

VENTURIERIBARRA,brasileiro,solteiro,ArquitetoeUrbanistanascidoem2T/og/lgSl,portadordoCPF
v sob no 697 .786.632-20 e Cédula de Identidade RG no 141 23 - D' expedida pela PCIPA' residente e

domiciliadonaAvenidaAssisdeVasconcelos.ts1,aptol60l,Campina,Belém.Pa,CEP:66017.070.Acima
qualificado cedendo e transÍerindo suas 14.000 (quatorze mil) quotas no valor nominal de R$ 1'00 (um real)

cada, totalizando R$ 14.000 (quatorze mil reais), para o sócio diretor NAoR GUIMAúES FALcÃo NETo,

brasileiro, solteiro, nascido e:m 24/09/197g, portador do CPF sob n" 607.764'712-87 e da cédula de

identidade no 2859436 expedida pela SSp/pA, residente e domiciliado na Rua dos Mundurucus 2256' Apto

g0lBairroBatistaCampos,MunicípiodeBelém,EstadodoPará,CEP:66033-TlS.Cabendoaadministração

da sociedade isoladamente a NAOR GUIMARÃES fllcÃO HefO'

Ananindeua - PA Tel. g1 3271-5868 - Email: tdlservicos.constru@gmail com
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CNPJ. TDL - 08'
Ltda
489.964/0001-s7

DiantedainclusãodonovosóciodiretorosenhorNAoRGulMAúEsFAtcÁoNETo,

portador do CpF 607.76 
^.;;;;; 

e da cédula a" ia"ntiaaae no 2859436 expedida pela SSP/PA', na

sociedade,eapósreuniãoadministrativa."'""ti'-1t;'Oecidiu-seprotocolaropresentetermoaditivo
visando a comunicação "'o'ti 

t 
-'*iitn'i^. 

"T:T^L 
DE rntrUBA' que o novo diretor assumrra

integralmentetodasasresponsabilidadesefuturasassinaturasdedocumentosprovenientesdopresente

contrato objeto do ,r"."*" ,'.i",urio con.orrcn.l. "" 
*triàtt-t' - contrato no 20180303' RatiÍicamos

ainda que a inclusão o" 
""J"'ruo. 

oir"to.. não,r.r, 'rJ;.;;", 
nasua capatidade de executar o presente

contrato administrativo ju#.ilà; úur.,cÍper- rin*uto' localizada no Estado do Pará'

EénacertezadepoderconÍiarnasensatezdessaadministração,assimcomo,nobomsensoda

JUSTIFICATTVA:

autoridade, evitando asstm' maiores transtornos'

Nestes termos, Pedimos Bom Senso e Deferimento'

Limitados ao exPosto acima, subscrevemo-nos'

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRU

Naor Guimarães Fa

cPt/MF 607.7@.7t2-87

ÇÕES LTDA. EPP

lcão Neto

Estrada do Aurá, 6a travess a no 15 - Aguas Lindas CEP: 67.020-590
stru@gmail.com

Ananindeua - PA Tel. gL 3271-5868 - Email: tdlservicos con



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITI,JBA

ASSUNTO: ADITIVO PARA ALTERAÇÃO OE SÓCIO

coNTRATO: t{" 20í80303 - CONCORRÊI{CIA n'005r20í8CP

CONTRATADA: ÍDL SERVIçOS E CONSTRUÇÔES LTDA - EPP

OBJETO: CONTRATAçÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA
CIVIL PARA RESTABELEC]IIENTO DE TRAFEGABILIDADE COM A

nÉcupenÀçio DE pot{Tos cRiTlcos oA EsrRAoA Do Bls Ett ÁREAs
ATINGIDAS POR DESASTRES NATURAIS NO iIUNICIPIO DE ITAITUBA.PA.

A Contratada encaminhou solicilaçáo de aditivo para inclusáo da AheraÉo

Contratual da Sociedade EmpÍesaÍial. onde rdira-se da Sociedade o sócio DIOGO

VENTURIERI BARRA e transfere suas crtas para o sócio 1{AOR GUlirlARÃES

FALCÃO NETO, com poderes e atribuiçóês de represênlaçáo da Empresa, passando

a ser Responsável Legal pela Sociedade.

Em üÍtude do exposto seÍvÍmo-íEs do gesente para justificar e solicitaÍ aditiyo

ao Contrato lf 20180303, com a finalidade de alterar a Sociedadê e incluir sócio,

conforme solicitaçáo da Empresa mediante Ofícb CARTA 02212019 e Documento de

Alteraçáo Contralual, em anexo.

Itailuba,2T de novembro de 2019.

Secretário Mun de lníraestrutura

JUSTIFICATIVA
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ALTERAçÃ'c?ilry#""iHffi ffiiHffi f 
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1-

DIOGO VENTURIERI BARR,{' brasileiro' solteiro' AÍquitÉto e Urbanista nascido em

27toettest'ponador do cPF '"f;";;;;;;;;o 
e'ceada de ldentidade RG n" 14123

- D, expedida pela PC/PA' '*'JtL"" 
o'trnt"iiáo nu a'o"iat e*tis dc vasconcclos 787'

*? ;ãi, õ;rina' Berém-Pa" cEPt6&t?47o'

NAoR cuÍMARÃEs FAr,cÃo NETo, brssileiÍo, il*T: nascido em 24r@^979,

portador do cPF sob u *'.:l§là'íil*""à'" !e 
ifenfaae n'285e436 expedida

'*i, s.prpo" rÉiden'ie t *i;i*í:iX]tf*ruài3l?,"* eo, Bai,o

Batista CamPos, MunioíPio de I

Únicos Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial TDL SERVIÇOS E

ãã§i*üióu,*"^=Tm.;fftr'#::ffi.il'$,$:trã::$H
nesta Junta Comettt-u'9" E*: 

r"dr", CEp: 67O2O-59O, Ananrndeü8 - Paráç devidamente

Santana do AurÁ 15, Aguas Liqss'-t-t" ":-"-::::;;-..,r o ,," 08.489.96410001-57'

inscrih no Cadastro Nacionat dc Pessoa Jurídica/MF sob-

delib€raÍn de pl"no 
" --'- 

ài" ":-'ãã-" o"*"te alteraçâo contratual' mediante as

"-,ãt*. 
esá"tccida§ nas cliíusulas seguintÊs:

,{

Certilico o Registro em 2d112019
ArquiváÍÉÍ{o 2000063349 dê 2811/2019 Proto.oto 19,,,9fu86 e 2gi1m19 N|RE l SZOlSS2gOg
No.ne da ernpíBsa TDL SERVIÇOS E CONSIRUÇôES LmA
Estê documenüo pode ser lerificado em lúqx//regtnJucepâ.pa.gov.br/autenlicacaodoqmefltovsutgntcacao.aspx
Chancgla 679091 90999552
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ÁxrERAÇÃo coNTR.eru+p4 socrEDan)E EMpnnsÁnr,L r,nnunnTDLsERVrÇos E coNsTRUÇÕrs iroÃ
cNpJ: m.4S9.!r64l0001-S7

cLÁusuLA sEG ut\ÍD.&. teraO4lt,n,.: _ _-* ^-.ttilicação do ato regisrrado sob o n 15201552909, em
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ALIERAÇÃO CONTRATUAL DA S(NEDADE EMPRESÁRIA LIÀ4ITÁI'A
TDL SERYIÇOS E CON§TRUÇÕE§ LTDA

CNPJ: 08.489.964ld[r-57

Ptágrafo Único: A sociedade poderá, a quslquer tetnPo, abrir ou fachar filial ou oura
dependência, mcdiantç alteraÉo çontraü,ral, dcsdc quc çrovado pclos votos
corespondentes dos sócios, no mÍnimo, a Eês quartos do capital social, nos termos do aí.
1.076 da Lei n" 18.406/2OO2.

cf-ÁUsur-e QUINTA. O Administrador declara, sob as penas da lei, que não esti
impedido de exercer a adminisúaçâo da sociedade, por lei especial ou em virtude ile
condenação criminal, ou por sê sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariaÍnente, o acesso a carfos públims, ou por cÍimc frlimentar, de prevaíicação,

peita ou subomo, concussão, p€culato o,J oontra a ecoíromia popular, contra o sistêma

financeiro nacional, contra RoÍnas do defesa da concorrência, côntra as relações de

consumo, fé pública ou propriedade-

CLÁUSIIL.{ SEXTA: A adÍninistração do sociedade cabcrá isolsdamente a NÂoR
GIIIMÂRÃES FALCÃO IYETO com os poderes e arribuições de rePÍesêntação ativa e
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo PraticaÍ todos os alos

compreendidos no objeto social, sempre de interÊsse da sociedadg autorizado o uso do
nome emprssôrial, vedado, no cntanto, fazê-lo em atividades êstranhâs ao interesse social
ou assumir obrigações seja ern favor de qualquer dos cotistas ou de teÍceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da soçiçdade, sem ,utorizâção dos outros sócios-

Parágnfo Úaico: No exercício da a&nkrisrração, o adminisEador tçrá direito a uma
retirada mensal a título de pÍó-labore, cujo valor serrá definido de comum acordo entre os
sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio Í€manesc€nte decide permanecer por tempo
indelerminado ta aaipessoaliddc, ficando desta forma €sta sociedade adotando â foÍma
jurídiea de SoCIEDADE EMPRES,.iRLAL UNIPESSOAL LIMIADA.

CLÁUSULA OITAVA: A Responsabitidade Tecrrica pela Çxecução dos serviços
profissionais prestados pela sociedade, de amrdo com os objctivos sociais, estaní
condicio*ada a contratação de profissional habilitado tecnicaÍrenê e devidaÍnente
registrado no conselho de class€.

Em nrce das dte..çí." acima, consolida-s€ o áto constitutivo, nos termos de Lel no
LO.&6DOO2, mediente as condiçõ€s e cláusutrs sêguitrt€s:

NÁ.OR GIIIMARÁES FALCÃO NETO, bcasiteiro, solteiro, nâscido em 24/Og/197g,
porrador do cpF sob Ít" 607 _7r.7 n-87 e da cédula de identidade n" 2859436 vií-
expedida pela SSp/pA, residen( e domiciliado na Rua dos Mundurucus 2256, ApÍo 9OlBairro BaÍista Campos, Municísio de Betém. Estado do pará, CEp: 66O33-71E, tem

CeÍtifico o Registro em 26n1rm1g
AÍquivarnento 2000063 3449 de 26t11r2o1g.?totc<Dto 1gag2fiBa óe 2sh 1120, 9 N|RE ,520 i 5s29o9
Iome_da 

empresa TDL SERVTçOS E CONSralrÇôES t-óÀ
ã:"Hããi#iff ãlvedficado 

em htF://Íegiálucepa.pa.gov.brlautenlicacaodoqrÍneírtevaurBÍrücacao.aspx

/#



A TERÀÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE !'MPRESÁRIA LIMITADA
TDLSERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA

CNPJ: 0&4E99úl/ÍPOl-57
CONStitUÍdA UMA SOCIEDADE EMPRESÁRIAL T''NIPESSOAL LIMITADA COM AS

seguintês cláusulas e condições:

cl-ÁUst LÀ PRIMEIRA: A sociedâde gira sob o nome ernpresarial: TDL §ERVIÇOS

E CONSTRUÇÔES LTDÀ registrada na Junta Comercial do Estado do Parâ sob NIRE

n" 152O15529O9, e inscrita no CNPJ/MF sob o no 08'4E9 964lWOl-57 '

PaÉgrafo Único: A emprssa declara sob as penas da Iei que é enquadrada como

EMPR-ESA DE PEQUENO PORTE - EPB conforme LEI n"123/o6'

CLÁUSULA SEGIJIIDA: A sekdode tcm scdc no Estrada sanlant do Auní' Sea

Travssa, n' 15, Ága*§ Líndas, CEP: ó7O2O'§9O' Àtro"i'''&us - Pali

CLÁUSULÀ TERCEIRA: A sociedade poderr4 a qualquer tempo, abrir ou fechar filial

ou outra dependência, mediante alttrÍ{)áo contratusl' desde que apmvado Pelos votos

mrrespondentes dos sócios, no mínimo, a trê§ quartos do c'pital social' nos teÍmos do aÍt'

1.076 dL L-ei n" lO.4ú12402.

CLÁUSÜLA QUARTA: A sociedade tem Por obicto social:

4l2(/-oo - ConstruÉo de Edificios: 421I l -O I -Construção de Rodovias e FeÍrovias;

42lll42 - Pintura para sinaliução em Pistãs rodovirí'rias e a€roporto§; 4212O'OO -
Construção de obras de aÍte esPeciais; 42138-O0 - Obras de uóanização - ruas' praças e

calçadas; 4222741- Construçâo de redes de ab€stccimeÍlto de lâ8ua' coletâ de esgoto e

consúuçô€s oorrelatas, exceto obras de irrig4ão; 42277-V2 - Obras de ifnga§a:,42910-

OO - Obras poíBáÍia§ marítimas e fluviais; 42y2841 - Montâgem de cstnrturas

metáticas; 4299541 - ConsmrÉo de instalações esPortiYas e rccreativas; 12995-99 -
outÍas obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43118{t * Demolição

de edificios e outras estruturâs; 4311842 - Preparação de csnteiro e limpeZs de terreno;

43134-OO - Obras de Terraplenagern; 432154A - Instalação e manutenção elét'ic'a; 43223-

Ol - Instalações hidnáulicas, sânitárias e ôe gris; 41221'03 - In§alaçõe§ tle sisÚema de

prsvenção contra incêndio; 4329144 - Montagem e inÍalação de sistemas e

equipamentos de iluminação e sinalizz'/o an vias públioas, portos e aeroportos; 433O4-01

- lmpermeabilização em obras de engenharia c§;J; 43304.42 - Iníalação dê Portas,
janelas, tÊtos, dlvtúrias e aÍmfuigs embuiidos de qualquer Ínaterial; 433O443 - Obras de

acabaÍnento em gesso e estuque; 50211-Ol - Transporc Por navegação interior de carga,

municipat, exc€to travessiq 502ll42 - 'Itürsporte por nâvegâção interior de carg3,
inrcrmnniçipal, inter€stadual e ihtemacional, excao travessia; 77114/OO Locação de

autoÍnóveis sem condutor e 7732AlOl Aluguel de máquinas e equipamentos para
construÉo sem oÍrerador , exceto andaime§,

CLÁU§UL.A' QLTINTA: A socie{adé inioiou siias atividades em 0ltl2l2}O6 e seu pÍazo
de durafão é por tempo ind€t€rminado, podeirdo, entretanto, scr dissolvido a qualgucr
época, uma vez observada a legisláção em vigor.

Certifico o Regislro em 26/11/20,9
AquivaÍrÉnto 200006334,19 dê 26,/i t/2019 protocoto t 9{g23OE8 de 20,/1 

.t/2019 N|RE 1Sm1952909
No.ne da empesa TDL SERVTÇOS E CONSTRUÇóES LmA
Este doct rnento pode ser r/erilíc€do em httpr/reginí.rcepa.pa.gov.b./autenücacaodoqrrnento$/autenlicacao.aspx
Chancels 679091 90999552
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ÀLr.ERAÇÁo.BHS"*iâr"ti%%.S?fl"8á#-#""i*ALTMITADA
cNi'l' ot'l8s'ge4/oool-s7

clÁusur-e srxre, o cupi'-li soli"iát Áí ióo'ooo'9o lYecentos 
mil reais)' dividido

em 700.00o (setecentos *'l 
'i"t*" -"" 

valor de R$ 1'00 
- 
(um real)' Íicando assim

ir.r"ü1., *à*ente integaliáo em moeda corrente e legal do país:

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são rndiüsíveis 
-t-.T,: 

*uo* ser oedidas ou

transferidas a terceüos ""- 
o to'ot"ti*tnto dos outÍos úcios' a quem fica assegurado'

em igualdade de condições " r'"ãoi'"itt de pref*nci: PT sua aquisição' se postas à

venda, formalizanao, "e 
reaizaaa a cessão delas' a alteração conratual pertinente'

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

quotas, mas todo" .t"pooat- Jilaãããit Pela integralizsção do capital Social'

cLÁu§ULA NoNA' A adminiÍração da sooiedade..cab€rá t:t"d"*"": 
-:^ I:::

.UIMARÂE' rA,,cÁo NEõ;t; os poderes e atribuigões de representação atrva e

passiva na sociedade, judiciJ e 
-t*tteioà"itl''""L' 

podendo praticar todos os atos

IJripr"".aiao, ,,o objeto social' sempre de interesse da sociedade'

Parágrafo Único: No exErcicio da administração' o administrador terá direito a uma

retirada mensal a título de ,tu-it*'G" valor será definidc de comuÍn acordo enÚe os

sócios.

CLÁUSULAoITAvA:AResporrsabilidadeTécnicapelaexecuçãodosserviços
proíssionais prestâdos p"tt 

'o"i"dua"' 
de acordo com os objetivos sociais' estani

condiciosa<ia a contrâtação á"- 
"n""io* 

babilitâ'Jo tecnicaÍrente e devidamente

registrado no conselho de classe'

cLÁUsuLÂ DÉCIMA PRIMEIRÂ' Ao término de cada exercício social' em 3l de

dezembro, o administrador p.""ol'a 
"oot""jt"tificadas 

de sua adminisEação' procedendo à

elaboração do inventário, o" iJ""çt pi*onial e do balanço de resultado econômico'

cabendo aos sócios, na proporçeo de suas quotrs' os lucros ou perdas apuradas'

§lo Por deliberação dos sócios a distribúção de lucros podeÉ ser em qualquer período do

ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Nos quâEo meses seguintes ao término do exercício

social, os socios deliberarão sobre as contas e dcsignarão administradores. quando for o

caso.

Certifico o Registro em mh1EO19
ArquivameíÍo 2O000(XXX,1S de 26/1112019 P.oloco{o 'Í 9{92308E da 2í1112019 NIRE 15201552909
Noínê da empresa TDL SERMÇOS E CONSTRUÇÔES LÍDA
Este doqlrnento pode ser veÍifcsdo ear hüpJ/reginjuceps.pa.gov.br/auügnticacaodoqlÍpntos/aúeiticacao.aspx
Chancela 679091 90999í52

VALORUOTÀg
100NOME 700.000 00700.000

NAORGU FALC NETOoS 100700.000,00700.000
TOTAL

4'
-1, YZ

I



. ALTERAÇÂO CONTRAI-ffi ;tYiá"""1trPêô'*§ffii*rrMrrADA
cLÁusuLA DÉcrMA TER(
conrimrará sua arividade cor"":lY' 

Falçcéndo'ou interditado o sr5cio, a sociedade

.t1*H;B#":Tr# j*i:i:",§i;l;:ã;J?"ffi1ltrY;1#
especialrnente levantado. 

rciedade' à dara da resolução' verificada ern balanço

PaÉgrafo único. O mesrno or*"ii"a" 
". ãrã;TüffiJ*l*ní adotado em outros casos em que a

cLIU§I,LADÉ€IMAQUÁI
esaí impedido * o"r"a. 

" aratL-o 
Adninistrador declara' sob as penas da tei, que nâo

oondenaçao 
"*ü;;;l*:YP 

da sociedads por lei especiat oo 
"- ri*6"ã

::Tf A.T*",;;";;Hfrffi *,T,tn*lrlf .na.que.vede,aindaque

::,^T^:i 
*boT", concussâo, pecurato ou *,,o";;;;;1mentar, de prêvadcação,

financeiro 
_nacional, "ont. nor-* o. o"r"* oJJil"rff"l'oPular, 

cônta o sistema
eonsumo, Íé pública ou propriedade. a' contÍa as relagões de

cLÁUsuLA DECIMA QUIIYIA. Qs casgg omissos no pr",efte contraao serãoresotvidos pelo consenso dos «içlos, oom observância da I-ei n lO.4Mt2N2.
CLÁUSULA DÉCIÀ{A sExIÁ. Fica eleito o fono de BELÉM rcuínprimento dos direitos e obrigaçõ* *"r,À"" ãà"ii'#J* o exercício e o

E, por e$arcm assim justos e

NAOR

contrahdos, Iau"rn est€ instuÍnento.

Beftrm-pA, lg da ouaüro de 2019.

YrêD

FALCÃONETO

aspx

I

I

l
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NrRE 15201552909
CNPJ 08.489.9640001-s7
CERTIFICO O REGISTRO EM 26lI IzOI9
SOB N; 2000063?449

ilffiffilllllillillllll
í 9/4923088

TERiIO DE AUTENTICAçÃO

MAIRIZ

ÍDL SERVI?S E CONSTRU?ES LÍDANOME DA EIIPRESA
l9,l923lr8E - 25rl í,20í9PROTOCOLO

002 oÂTO
DÁDOS GXCETO EISPRESARIÀL}ALTERÂCAO ItoÍíEDE021EVENTO

O4S - RERRÁ.TIFICACÀO AROUryAMENTO: 20000633449

ós i - cousor"oecÀo oe cóNrRÁ.To/xsrATuro ARQUTVAMENTo: 20000633a49

*

Femando Velasco Junior
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TERMO DE AUTENTICAçÁO

MATR'Z

AMENTO: 20000633449

Fernando NiI Velasco Junior

Secretrârro Geral
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Noíne da empBsa TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA

Este doo.rrnento pode ser \êÍificado em htFJ/reglniucepa.ps,qov.bf/aut6ntcacaodoqJrnentoíautendcacao.aspx

Chancela 679G)1 90909552
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