
REPÚBLICA FEDERATIVA DO

ESTADO DO PARA
BRASIL

R EI M NI P D IT

COORDENADORIA MutttctPnl or PLANEJAMENTO

MEMO. GooPLAN'CCP No 13í/20í9

Da: Coordenadoria Municipal de Planejamento

Para: Sr. Joelson Aguiar

Diretoria de ComPras - DICOM

Prezado Senhor,

Município de ltaituba-PA' Para tanto' seguem:

- CóPia do Contrato;

- Ofício de Solicitação da Empresa;

- Cópia do Contrato Social atualizado;

- Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica;

- CóPia dos documentos dos sócios;

Sendo o necessário' subscrevemo-nos'

Atenciosame

Raimutrdo ldmilson oes

nador Mu nlcl

Itaituba, 16 de Outubro de 201s

Cumprimentando-o' servimo-nos do presente para encaminhar' em anexo' os

documentos relacionados abaixo, para que seia providenciado Termo Aditivo para

alteração da Razão Social e do Endereço da sede da Empresa do Contrato No

20180303, cuio obieto é a Contratação de empresa especializada em engenharia

civil para restabelecimento de tÍafegabilidade com a recuperação de pontos

criticos da Estrada do BIS em áreas atingidas por desastres naturais no

Coorde
creto llun.06112017

amento
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& Construção

cNPJ. TDL - 08.489.964/OOOL-57

cARrAOt2/2O19 Belém - Pará, 15 outubro de 2019

À pRererruRn MUNtctpAL DE trAtruBA
A/C Secretaria Municipal de Planejamento
C/C Secretaria Municipal de Obras

ReÍerência: Processo lícitatório Concorrência np 005/2018-CP - Contrato ne 20180303

TDL - ARqUITETURA E CONSTRUçóES EIRELI, empresa de prestação de serviços na área de

engenharia civil, construções, arquitetura e Pavimentação Asfáltica, inscrita no CNPJ no 08.489.964/0001-57,

sediada anteriormenÍe na Av. Assis de Vasconcelos no 763, Sala-A, CEP 66.017-070- Belém - PA,

contratada para execução dos serviços de RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS DA ESTRADA DO BIS,

objeto do Processo licitatório Concorrência no 005/2018-CP - Contrato no 20'180303 - Convênio no

034/2018 SETRAN/PMI, com observância ao disposto na Lei no 8666/93 e nas demais normas legais e

regulamentares, vem atravás desta solicitar o TERMO ADITIVO, para alteração da razão social e do

endereço da sede da empresa.

Para o aditivo desejado o Íundamento Iegal está previsto no disposto no Artigo 54, caput, da

Lei n'8666/93 c/c artigos 1.150 e 1151 do Código Civil e artigo 32, Ie 36 da Lei 8.934/94, que se transcreve

abaixo:

O presente TERMO ADITIVO visa formalizar a alteração a Razão Social e endereço da sede da

empresa, passando de TDL - ARqUITETURA E CONSTRUçóES EIREU para TDL SERVIçOS E

coNsTRUçóES LTDA - Epp, situada a ESTRADA SANTANA DO AURA, 6a travessa no 15 - ÁGUAS LINDAS

CEP: 67.020-590 - Ananindeua - PA.

Estrada Santana do Aurá, 15 - Bairro ÁgLras Lindas - CEP: 67.020-590.

Belém - PA - Tel. 91 3?.25 4750 - Email: tdl@gmail.com

JUSTIFICATIVA:

Diante da inclusão de um novo sócio o senhor NAOR GUIMARÂES FALCÃO NETO, portador

do CpF 607.764.712-87 e da Cédula de identidade no 2859436 expedida pela SSP/PA, na sociedade e após

entendimento entre os sócios diretores visando a dinâmica de operacionalização de nossas frentes de

serviços espalhados pelo estado do Pará, conclui-se pela alteração do endereço da sede da empresa onde

antes residia na Avenida Assis de Vasconcelos, 787 - Sala 17 - Bairro: Campina - CEP:66.017-070, para

ESTRADA SANTANA DO AURA ,15 - AGUAS LINDAS CEP: 67020-590 - Belém - PA; assim como o nome da

Razão Social da empresa, antes TDL Arquitetura e Construções Eireli, e que passa a se chamar agora TDL

SERVIçOS E CONSTRUçÕES LTDA - EPP, Ratificamos ainda que a alteração da razão social e do endereço

da empresa não traz, implicações na sua capacidade de executar o presente contrato administrativo junto â

PREFEITURA MUNICÍPAL DE ITAITUBA, IocAIizAdA NO EStAdO dO PATá.
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Construção

PJ. TDL - 08.489 .964|0001-57

E é na certeza de poder confiar na sensatez dessa administração' assim como' no bom senso da

autoridade, evitando assim, maiores transtornos'

Limitados ao exposto acima' subscrevemo-nos'

Cordialmente,

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÓES LTDA - EPP

Naor Guimarães Falcão Neto

HTffi#,.iwffiJ

a Santana do Aurá, 15 - Bairro Áeuas Lindas - CE

Email: tdl@gm

P:67.020-590'
ail.comEstrad

Belém-PA-Te t. s73225 4750 '



CONTRATO SOCIAL POR TR.ANSFORMAçÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE

.EMPRESÁRIALIMITADA.TDLsERvIçosEcoNsTRUçÕESLTDA
' 

CNPJ no oE 489'9 64t}oor'57
:

DIOGO\,ENÍURIERIBÀRRÀ,brasi'Ieiro'solteiro'Arquitetoe
Urbanista nascido em 27 /Og/L981' portador do cPE sob

rt" 691 .786.632. 20 e cédula de rdentidadê RG n" 2g44o3L expedida

pela PclPA, residente e domiciliado na Avenida Lúcio Costa 16o10'

Apto 312 , Recreio, Rio de Janeiro-RJ' cEP | 22'7g5oo8' Empresário

com sede na Av. Àssis de vasconcelos 763' sala A' Bairro Campina'

Municipio de Belém, Estado do Pârá' cEP: 6601?-070' sob o NIRE n'

15600164759 e no cNP.J n" o8' 48g'g64/OOOI-5'1 ', fazendo uso do que

permite o §3" do Art. àtt o" Lei^no -Lo-'406/2oa2' 
cÔm a redaÇão

alterada pêIo Art ' 10 da Lêl compiemêntar n" f28/2Oo8 ' ora

transforma seu registro de EIRELI em SOCIEDÀDE EneAtsáRIÀ' uma vez

que admiti o secil reon cuÍrliÀRÃEs EÀÍ'cÃo NETo' brasileiro'

Empresário, sotteirol n""iao em 24/09/.:r-978' portador do cPF sob

n" 607 .'764.1L2-a1 " i' tuo"t de identidade n" 2859436 expedida

pela SSP./PA, residentê e domiciliaCo na Rua dos Mundurucws 2256'

Apto 90l- BairrÔ eatj-st" Campos' Município de Belém' Estado do

Pará, cEP: 66033-718, passando a constituír o tipo juridico

soCItDÀDE LIMITÀDÀ. - qt]'f se regerá' doravante' peLo presentê

cOlgfRÀTO SOCIÀL ao qual se obrigam mutuamênte todos os sócios:

cÍÁusulÀpRTMEIRÀ:Asociedadegirarásobonomeempresarial::rDL
SER\,IçOS E CONSÍRUÇôES I'TDÀ

cLÁUSt LÀ SEGUNDA: A sociedade tem sede na Estradâ santana do Aurá

15, Águas Lindas, CEP: 6?02O-590' Ànanindeua - Pará'

cráusgr.a gERcEIRjÀ: A sociedade poderá' a qualquer tempo' 1-b:" ""
fêchar firiar ", o"t;;"J;;";ãánêiu ' medianie artêraÇão contratual'
desde que aprovado pelos \'otos correspondentes dos sócios' no

minima, a três o'"tto"=-àã" "";'it " 
t "ã"itr' 

nos termos do art' L'o'76

da Lei. n" 10.406/2002'

crÁusuúÀ QrrÀRrÀ I MrrDÀlIÇÀ DE OBi',Ero socrÀl

A sociedade passará a têr por ob] eto social-:

47204',OO - ConstruÇáo de E;iíicios; 42111-01-ConstruÇãÔ de

Rodovias e Ferrovias , I qzttt-oz - Pintura para sinalizaÇâÔ em

pistas rodoviárias e aerÔportÕs; 42\2O-QO - Construção de obras de

arte especiais; 42138-OO - obra!; de urbanização - ruas' praÇas e

cal-Çadasi 4222'1 -o:. - CanstruÇáo 'le redes de abastecimento de água'

coleta de esgoto e construÇÕcs correlatas' execto obras de

irrigação; 4222't -o2 -i Obtt= 'le irrigaÇão; 42910-00 - obras ^ "
pôrtuárias r mari-.imas e f luv i-a j-s 

' 
ÃZgZg-Ot - Montagem a" @/

estruturas metáIicas; 42gg5-Ol - cÔnstruÇão de instalaÇões /

s-.ãr.r'-

illlilllllililllilillflillll

Certifico o Registro em 04/'10/2019

Ã.uir"r"núszor ss29o9 de 04/10/2019 Protocolo 195274857 de 1209/20í9 NIRE 15201552909

ruo]"" ãa àÀp,""" ror- SERVIÇos E coNSTRUÇÔEs LTDA

Ê.üi"*r"ltt" p"a" 
""r 

vedficado em http://reginiucepa pa'gov br/autenticacaodocuÍnentoíautenticacáo aspx

Chanceta 576'13177135957



CoNTRÂTO SOCIAL pdR TRANSFORMAÇÃO DE ETRELT EM SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA - TDL SERVIÇOS E CONSTRUçÕES LTDA

CNpJ n" 08.489.964/ooot_s7

esportivas ê recreativas; 42ggí_99 _ Outras obras de engenhariaclvil não especificadas anteri.ormentei 43118_Ol _ Demolição deedificios e outras estruturas,. 4311g-02 - pleparaÇão cle canteir:o elimPeza de terrenoi 43134-CO - Obras de Terraplênagemi 43215_
00InstaIação e manutenção e1étrica, 43223- 01 - Insta].ações
hj-dráulicas, sanitárias e de gás, 43223-A3 - Instal,açõês de
sistema de prevenÇão contra incêndio; 432g1-O4 - Montagem e
instalação de sistemas e equipamentos de j.iuminaçáô e sinalizaÇào
êm vias púb1icas, portos e aeroportos,. 43304_Ol-
ImpermeabiLlzâÇão em obras de engenhar.ia civi1,. 433A4_02
InstalaÇão de portas, janelas, tetos, clivisórj-as e armários
embutidos de qualquer materlati 43304-03 _ obras de acabamento emgesso e estuquei 50211-01 - Transporte pro navegaÇão interior de
Carga, municipai, exceto travessiai 502ll-A2 _ Trânsporte par
navegaÇão .interior de cargra, intermunic.ipal, interestadual e
internâciona]-, exceto travessia.

cLÁusur.À QurtflrÀ: À sociedade iniciou suas atividades em oL/72/2006
e seu prazo de duraÇão é por tempo indeterminado, podendo,
entretantô, ser drssolvido a qualquer época, uma vêz observada aIegislaÇão em vigcr.

CLÁUSIII.À SEXTÀ: DO CÀPIEà! SOCIÀI,

O Capital Socia-l é de Rg ?OO. OOO, OO (setecentos miI reais) ,dividido em ?00.00o (setecentos mi1) quotas no valor de RS 1,OO(Um reat) cada uma_ O sócio DfOGO \/ENrURIERI B;àRR]â, já aclmaqualificado, já integraliza l4.OOO( quatorze miI quotas) no valÕnde R$-1,00 (um real) cada uma, totalizando RS_14.000,00 (quatorze
reeis), e c sócjo er:rrante NÀOR GUrMÀR.ãES EÀ!C.ÁO lrrIo jà acinaqualiflcada, intêgrariza neste ato 696.ooc (seiscentos e o.itenta eseis mil ouotas) no valor de RS-1. O0 (um rea.I) cada uma,totalizandc R9-6B6.0oo,oo (seiscentos e oitenta e seis mi1 reais),dando plena e irrestrita quitaÇão, ficando assim distribuido entreoS SóCios:

Certifico o Registro em Ml10l2O19
Arquivamento 15201552909 de O4/10/2019 Protocolo 195274857 de 1209/2019 NIRE 15201552909
Nome da empresa TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LfDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 57613'177'135957

x

ffi
'q{Ê(-?*r*

NOME QUOTÀ.s \/ÀI,OR t
DIOGO VENTURIERI BARRA 14.000 14.000,00 2

FÀLCNAOR GUIMARÃES ONE o 686.000 686.000,00 96TOTÀL 700 . ooo 700 . oo0 , o0 100



CoNTRATO SOCTAL poR TRANST(bRMAÇÃO DE ETRELT EM SOCTEDÂ,DE
EMPRESÁRIA LIMITADA. TDL SERVIÇOS E CONSTRUçÕES LTDA

CNP} n" 08.,_l89.964loüOr-sz

CÍáUSuLÀ sÉtrua: As quotas são _indivisivels e não podêrão sercedidas ou transferidas a terceiaos sem o consentimento dos outrossócios. a quem fica asseguiradd. 'em igualdade de cond1ções e preço
ciirei-r-o dê preferêrici,a 5:ara sua aquisição, se postas à venda,
forma.Lizando, se realiza-ia a cessão de1as. a alteraÇão contratual-
pertinente.

CLÀUSI,LÀ OIEÀ\/À: A respcnsabilioade
valor de suas quotâs, mas tod:ts
integralização do Capira1 Social

de cada sócio é restritiva ao
responden solidariamente pela

CIÁUSI,LÀ NONÀ. A administrâção ia sociedacie caberá ISOLADAMENTE a
DIOGO \/ENTURIERI BARRA E ]SOLAD;\MENTE NÀOR GUTTIÍARÀES EÀI.CâO NETO
com os poderes e atribuiÇÕes de_ representaÇão ativa e passiva na
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos
os atos cômpreenCidos no objetir social, sêmpre de interesse da
sociedade, autorizado o uso co nome empresarlaf, vedado, no
entanto. fazê-Io em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigaÇÕes seja en favor de qualquer dos cotistas oL1 de
Lerceiros, bem como orerar ou alienar bens imóveis da sociedade.
Sem ãuf-ori zaçãc dcs out ro:t sócic,; .

Parágraf,o Único: Nc. e>:.JíÇicic) cia adrLinistraÇão, o administ.rador
terá direito a uma retirada mer:sal a títu]-c de pró-Iabore. cujo
vaior: será definido <1e comum acordo entre os sócios.

ConsideraÍrdo âs Àf-terações, sêg.qe
Corrslituiçâo I,or tranafqrBação:

Resolvem const i tu: r
cláusu1as.

transclito o Cantrato Socia]. de

uma socieda,.le limitada m.ediante as seguj.ntes

DIOGC VENTURIERI BARRÀ, brasileiro, solteiro, Arquitêto e
Urbanista nascidc em 2-l /09/].987, portador do CpF sob
o" 691 .186.632-20 e Cédula de :dentidade RG n" 294aO37 expedida
pela PC,/PA, residente e domic.itiado na Aventda Lúcio Costa 16010,
Apto 312 , Recreio, Rio de Janei 'o-RJ, CEFi 227950C8.

NAOR GUfMARÃES FALaiÃô iraiio, L,râsit-eiro, E;npresário, solteiror
nascido em 24/C9/19lil , p()r:i.1.lor lo CpF sob n" 607 .764.iaz-fj't e da
Cédu].a de identidade n" lr-1a!436 expedida pela SSp,/pA, residente e
domicil-iado na Rua dos l.lunduruc;s 2256, Apto 9O1 BairÍo Ba--ista
campos, Mun-Lcipic ce Re1ém, Esta.lo do pará. cEp: 66033-718,

ffi§r{
ll1,;xs

DO NOME EMPEESÀRIAÍ., DA SEDE E DAS E'TÍ,IÀIS

Cerlifico o Registro em M/10/2019
Arquivamento í520í552909 de 04/10/2019 Protocoto í95274857 de 1209/2019 NtRE .1520í552909

Nome da empresa TDL SERVIçOS E CONSTRUÇÔES LTOA
Este documento pode seí verificado em http://reginjucepa.pa.gov.br/autenlicacaodocumentos/autenticâcâo.aspx
Chancela 57613177135957
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CONTRATO SOCIAL POR'I'RANSFORMAÇÁO DE ETRELI EM SOCIEDADE

EMPRESÁRTA LIMITADÀ- TDI- SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CN PJ n' oa'i 8S'so4'lOoor-sz

crÁustrr,l PRTMEIRÀ: A sociedade qi.l:ará scb Ô r.Lome

SERI,IÇOS E CONSIRLçoÉS LTDÀ' inscrita 10 CNPJ n'

A sociedade tem por obi eto sociâ 'L 
:

Cônstr.uçáo de ECifi(:ios,|

empresarial: EDL

08.489.964/a0aL-

tecimento de água '

4 2 i 11- O 1-const ruÇão de

ara sinaLizaÇão em

Perágr.fo Único: A empresa declâra sob 
-as 

penas da Iêi que e

enquadrada "o'"" 
t*"*i5o=;; ;;-;'*" PoRrE -- EPP' conrorme LEr

n"723/06-

crÁusur.À sEGr'!ÍDÀ: A soÇiedade tem sede na Estrada santana do Aurá

15, Águas Lindas, ce'l-í tõzo-590' Ananindeua - Pará'

cÍáusur.À ÍERCETRA: A sociedade Fcderá' a qualquer tempo' abrir ou

r e ch a r r i I i a I o' o'-'" "='iin=J'iJí 
;i "; ^é g'-i:ií"*:' "ff :'""t1" "t 

" 
-l;

;.r;;- á.i.-"p'o"'ao Per'os votos :::i:ip";;;";;;^"; do art' 1'o?6
;;;;;",- " 

tràs quartos do capj-LaL soclai'

da Lei n' 10' 406/2002'

cÍÁusur.À QUÀRTÀ: DO OBJETo socrÀ'- E DÀ DURIÀçÃo

412a4-oo

arte

Rodovias e Eerroa'ras;
pista s rodoviárias e aeroPortos;

si de u rbani zaÇão

Co

42).17- o2

Obra

Obras t

po rtos
obt:as d

1-01

Pint ura p
Ccn struÇão de obras de

ruas, praÇas e421,20-oo

coleta de esgoto e ccalÇada s ;

irrigaÇão; 42221-O2
portuárias,

e specra i s i 42738-04
42221'Or C o;1 struÇão rfe redes de abas

onst rucõi;s correiatas '
e i rr igaÇãÔ;

excêEo obras de

42910-o0 Obras

433A4-o2

estruturas
esportivas e recreat rva s '
clv iI não e sPecif icadas
edific

anteri(rrmente;

nstrução dê insta laÇões

Oui- ras oL)ras de engenharia
Der.loI ição de

4292A-o1 Montagem de
marit-imas e f ltrviais;

metál:casi 42995-O:

4 ]118-02
43118-01
PreP araÇão de canteiro e

ios e outras estruturas i
43134-00 Obras de Te rraPlenagem; 432t5-

iimpeza de te rreno;
0OInstalaÇào e lnan

hidráuIicãs, sanir-ár
sistema de PrevenÇã
instalaÇão de s i stema

em vlas públ icas,
ImpermeabiLizaÇão em

lnstalaÇáo de ?ortas '
embutidôs de qualquer

utenÇão el '!t r ica;
ias e de 'gás 

"
o ccntra i;ncêndio;
s e equiPantentos de

43223-Ol InstalaçÕes
43223-o3 Ínstalações de

43291-a4 Montagem e

iluminação e s inal i zaÇão
43304-01aeroPortos i

e engenharia c j'vi 1;
tetos, divi sór ias e a rmários

5021
er id1, 4aJ3O4-03

Tra )sporte P

obras de

ro navegaÇão interior de

TransPorte Por
interestadual e

acabamento em

b,gesso e estuque i
c,arga, municipal
navegaÇão interl
internacional, ex

. exceto traveE sl-a i
or de carga. inte
ceto travessra '

50?17-a2
rnuniciPal,

§" !$J,l*T.+ff':üt§,i$*;üigil[iil}çí*,'Jrtu::::l::::::i:::;::"**"'""

-



CONTRATO SOCIAL POR TRÂNSFORMAçÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE

EMPRESÁRIA LIMITADA ' TDL SERVIçOS E CONSTRUçÕES LTDA

CNPJ n" 08'489'964/0001-57

cráusrEÀ OUrNTÀ: A sociedade
e seu Prazo de duraÇão é

entretanto, ser dissolvido a

legislaÇãô em vigor.

CIÁUSÚI.À SEIKÍÀ: DO CÀPITÀI SOCIÀJ-

O CaPital Soc'a 1

dividido em 700.000
(Um real) cada umâ.
Pais, ficando assim

iniciou suas atividades em At/72/2006
por tempo indeterminado' Podendo'
qualquer éPoca, uma vez observada a

é de R§ ?OO.OOO,00 (setecentos
(setecentos miI) quotas no valor

totalmente inteqralizado em moeda

distrlbuido entre os sócios:

mi1 reais ) ,
de R§ 1' 00
corrente do

sócio é rêstritiva ao
solidariamente Pela

crÁusur.A sÉIIl{À: Às quotas são indivisíveis e não poderão ser

cedidas ou transferidas a terceiros sêm o consentimento dos outros

sócios, a quêm fi"" J"t"q'-''ado' em igualdade de condições e preÇo

direitô de preferêncj'a para sua aquisrção' se postas à venda'

formalizando, se rear-ilai, 
-- 

""""ao 
delas, a atteraÇão contratua]

pertinente '

cráusur.À orrÀt À: A responsabj'I j'dade

valor de suas quotas/ mas todos
integralizaçâo dc capital sociãI '

de cada
respondem

DÀ ÀDMTNI SÍ4,ÀÇÁo E DO PRo r'ÀBORE

CIáUSUI.À NONÀ. dministração da sociedade caberá ISoLÀDI|ÀíENTE a

DIOGO VENTURIERI BÀRRA e ISOLADAMENTE NÀOR GUIMARÃES FÀI.CÃO NETOAa

com os Poderes e atrib
sociedade, j udi- c i-a J- e
os atos comPreendidos
sociedade, aut or i zado
entanto, fazê-lo em â

assunir obrigaçÕes sej
terceiros, bem como on
sem autorização dos out

uiçÕes de rêPre sent aÇ

extrajudicialmente, P
no objeto sociãI, se
o uso do nome emPl

tivlCadês estranhas ao
a em favor de qualque
erar ou alienar bens
ros sócios.

ão at-iva e Passiva na
odendo Praticar todos
mpre de interesse da
esarial, vedado, no

interesse social ou
r dos cotistas ou de
imóveis da sociedade ' @.'

IvÀI,oRQUOTÀSNOME
214.000,0

0
14.000DlOGO VENTURI BARRAERI

9B686.000,
,10

oe0.oooO NETONAOR GUIMA
100700 . ooo ,

oo
700. ooo

TOTÀI..

§tJ.;#ál#d"#trff#isli?[iidrí*,'ril-:::::r:::::::::]1:li:uo""""
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CoNTRATO SOCTAL pOR TRANSFORMAçÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE

- EMPRESÁRrÀ LIMTTADÂ - TDL SERVrçOS E CONSTRUçÕES LTDA

. 
. CNPJ n" 08.,;1s9.9 64/OOO-L -s7

Parágla.fo Únj.co: No exe:-;icio ,ia adminisltraÇão, o admlnistradorterá dire1to a urr,â retir:;:ciâ mensal a titulo de pró_1abore, culova]or será definido de comum acai:do entre os socios,

DO BjALÀNÇO pÀrRrlroNrÀL DOS LUCROS E PERDÀS

cüiusulÀ DÉCIMA. Ao término de rcada exercicio sociã1, em 31 dedezembro, o administrador presi:ará contas justif.i-cadas de suaadministraÇão, procedendo á elahoraÇão do .inventário, do balançopatrimonial e do balanÇo de ..esultado econômico, cabendo aossócios, na proporÇão de suas quo;as, os 1ucros ou perdas apuradas.
S1o Por deliberaÇão dos sócios a distribuiÇão de 1ucros poderá serem quafquer período do ano a partir de resultado d; período
apurado.

S 2o A d-istrib.llçáo dos ftrcros poderá não obedecer
do sócio desde que apro-lrada pelos sócios cotistas.

a part icipação

cIáUsLE A DÉcfMÀ PRIMEIRÀ: Nos qu;itro mesês seguintes
exercício social, os sócios dellberarão sobredesignarãa administ.radores, quan(lo fo_r o caso.

ao términa do
contas e

DO FÀI,EC II,ENTO DE SóCIO

CIJ(uSI,LÀ DÉcIláA SEGUNDÀ, Falece.do ou interditado qualquer sócio,a sociedade continuará sua âtirid.a" com os herdei-ros ausucessores- Não sendo possivel cu j-nexistindo interesse destes oudos sócios remanescentes, o val(,,r de seus haveres será apurado eIiquidado com base na situaÇão p.itrimonia.L da sociedadê, à data daresoluÇão, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo Único. O mesmo p.ocediiiento será adôtado emem que a sociedade se resolva em, relação a seu sócio.

outros ca sos

DÀ DECI.ÀRÀÇÃO E,E DTS IMPED IMENTO

cIÁUSur,À DÉcIttA TERCEIRI. o admi:ristrado.r decj.ara, sob as penas da1ei, que não está irhpedido lae exeÍcer a administraÇào dâsociedade, por 1ei especial ou em virtude de condenação criminaf,ou por se er-Icontrar sob os efeitos dela,. a pena que vede, aindaque lemporariamenre, o acesso I caroos púb1icos, ou por crimefalimentar. de prevaricação, pei:a ou -suborno, 
concussão, peculatoou contra a economi a popula r, contra o sistema fi nânceironacional, con! ra ncrmas de d€:esa da concorrência, contra asrelações de consumo. fé publica l.,u propriedade- @.

W
Certifico o Registro em Un0n019
Arquivamento 15201552909 de 04/10/2019 Protocolo i95274857 de íZO9l2019 N|RE 152OiSS29O9
Nome da empresa TDL SERVTÇOS E CONSTRUÇôES LTDA
Esle documento pode ser verificado em http://reginjucepa.pa.gov.brlautenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 576'13177135957



DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão

resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei n" 7O 406/ 2OO2'

DO FORO
CLÁUSULA DÉcfvre qurNfA. Fica eleito o foro de BELÉM para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato'

E, por estarem assim ru§tos e contratados, lavram este instÍumento'

Belém-PA, 07 de agosto de 2019

DI BARRA

NAOR GUIMARÃES FALCÃO NETO

CPF 607.764.77247

5'ÍâbôTio.aIo d€ Not r & g.lé,Í!PA

K
o

s

Ílirurd3 Í*drEôâ Kó6 lli íâ
la-*^p"ruu,ol.o

R.co"$.ço Por.r.hÍrç..(.)

§.

Certifico o Registro em 04/10/2019
Ãõrir"r"ntoiszorss2gog de 04110/2019 Protocolo 195274857 de 1zo9l20í9 NIRE 15201552909

Nome da empresa TOL SERVIÇOS E CONSTRUÇÔES LTDA

Ê"t" oo"r.ào poo" ter veÍificado em httpi/iregiÃ jucepa pa gov bÍ/autenticacaodocurnentoíautenticacao'aspx

Chancela 57613177'135957

CPF 697.786.632-20
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tüne I szotsszsog
CNPJ 08.489 9ó{/0001-5?
CERTITICO O REGISTRO EM 04/ I O'20 19

SOB N: 15201552909

frilffiflllffiltilillffiiill[

TERMO DE AUTENTICAçÃO

r!íÀTRIZ

Femando N Velasco Junior

Secretario Geral

195214857

04/10/2019

::i*".X"":,:tl.il".i[ln"áLofioJl,1oro,, .,orocoro 1e5274857 de lzoe/201e NrRE 15201552e0s

fr,ir*ã" ".0"." 
ioa sERVIÇos E coNsrRUcÔES LToA

Este documento pode ser verificaoo em nülreõiii.',l*p".p" gor.o,i"ut"nticacaodo. Ínentos/autenticacao aspx

Chancela 57613177135957

LTOAEScoE NSTRUÇosTOL SERVIÇNOiIE OA EITIPRESA
,t9527a857 - ',l 2109t20'19PROTOCOLO
002 . aL oATO
046 - TRANSFORMACAOEVENTO
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{fu, A L1ç F-fr <i,r|a {-cri!,TF.*fttftL

aro DE 
^LTERAÇÃo 

oA ToL AR(iurrEruR^ E coÍ'lsrRuçÃo EIRELI

CNPJ nÓ 08.4J9.9gr0lxrí §7

DO C,IPITAL

Req: 8í 800O0O253530
Página 'l

CLÁUSUI,a PRIMEIRA. O caPial aDt€rior totalm€nre integralizsdo paese a ser dc R§

;ó.i,Gõ.0ô'i;-tJ;tos mit r.aisÍ' 
",,, 

mo"at conente oacionai' cujo aumcnto é totalmcnt€

suhscriro e integralizzdo, nestc ato, pclo titult''

DA ADMINISTR-AÇÁO

CLÁUSULA SEGUNDA. A adÍninistÍ8cãc da cmpresa cabcrá a DIOCO VENTURIERI

ãiliü-;;;-pú;s e âtÍibuiçô'r' dc administrador' altorizado ,o 
u§o do nome

errrnrcsorial. vcdado, no "r,-,o' "a aúvidadcs cstraflhrs a'o itrtercsse da emprcsa' bern

crxllo oncrdÍ ou alienar bcís imóvci§ d' empÍesa_

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDTMENTO

(]LÁUSULÀ TERCEÍRÁ. o(s) admiíistrado(@) dêclara{m), sob a§ pênâs dâ [êi, quc oào

:.;l;"'rájá; ;;-;;;"i " 
,àái't*d' a' "Ài'..o' 

po'. rli csnecll 9u 
em vitude de

condcnação critninal, ou po' ," 
"nJniãt "ou 

ot 
"ftim" 

d"lt' t-p"na quc vcde' ainda quc

rmoorarianlcnlc. o zLcsso a a*g""';íCfi"oi ou por crime falimentar, de prcvarica(ão'

;:ü".i";jüH;.""oii*aã. 
-p"ã"r"à 

ou 'onr à ecônomia popular' contra o sistema

linanc€iro nâcional, con'a no*-ã-ã"r*" da c,ncorrência, contra as ÍelaÇõe§ de

consumo, fc pública ou propricdâde'

DA CLAUSUI-A ARBITRAI.

PERMANECEM INÀLTERÂDAS TODÀS ÁS CLÁUSULAS..DO CONTRÂTO DE

(.ÔNSTITUICÃO E ALTERÂÇôÉõ.. PôSTCNIONES, qUE NÃO FORAM

eicnxcnons PELo PRESENTE INsrR'JMEN I u'

DIOC,O VENTURIERI BARRA nacionalidâde BRÁSILEIRA' nascido em 21109/1981'

iiríiírno. nnoüiÊrb s unsANtsrÀ, cPF n" 6s7.7.86'632'2o' CARTEIRA DE

IDuNTIDADE n' 29'1403 t, ór8ão êxpcdidor PC - PÀ, rêsidentc c domicilisdo(&) oo(a)

.ríÉilró,t lúcro cosrÁ N; l6otô APT 3t2' 16010, ÀPT l12. REcREto' RIo DE

JANEIRO, RJ, CEP 22795008. BRâSIL.

I irulâr da EmDÍesa lndiudusl d€ RÉsponsabilidadê Limitada de nome TDL

itôúrrEruniídoNsinuçÀo EÍREt.l' registrada nestâ Junta comeÍcial do Estado

ao piie. soU Nne n' 15600164759' com sede Avenida Assis de Vasconcelos' ?63' Sala A'

ri-"i." à1rt^. PÀ. cEP 66.017-0?0' de"idârrrente ir§crita no Cadastro Naciooal dc

;;il;*íúi;-rüÉ ;b ã n" 08.489.964/000: -5?, detibera e ajusta a Preseite alteraçào' nos

;;; [" Lci n' to.oei 2002, medianrÊ as cordiçôês esubclecidas oÀs cláwulas

\aqUlntCS:

r a

I,$}*kffi$fl íLl+y*ir*r*,ri**ffi iffi ff ''*"*'"u'len'icacâ'aspx

ãrãnúa*ro*ma':s.o. 
illllllll[ll[$lltllülillltlill

I

I
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ATO DE ALTERAçÃO DA TOL ARQUIÍETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI

CNPJ no 0E.489.954,1t001'57

BELEM (PA), 2 dê julho dê 2018'

BA
| 69i

Req: 8180000025353O
Página 2

:?k,
!9 .. "-l §fr#:ru-i#i5fl íirti'*rm*r3"ff*i,1Hfl iím'm,-í,.s'laúen'icacá'aspx

chancêla 4410432031 3500



. iu,Ç,E, . ilffillililllxllllfrllfillifil
'186460589

TERiIO DE AUTENTICAçÃO

EIRELIEÍDLoÀITOME 8

002AÍO DADOS011

MÀ ÍRIZ

ltRE 1560Ôló4759

Sf -r'$iâ8 ffi tr' iil" EM oeio?,. I 8

soB N: 20000570310

á/á

ÀP Cebolão

Secretário Geral 09/072018

..dÊri , [l[.l[:§*#.ffi ,tg*:'-**rtm,**1ffi Í]:'n*"'"'""en'iicacâ'espx

Chencelâ 441 0432031 3500
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ffi REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

Núr,,4ERo DE rNScRrÇÃo

08.489.964/0001.57
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
0'l t12t2006

NrOrvíE EMPRESAR AL

TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

OO ESTABELECIMENÍO (NOME DÊ FANTASIA) PORTE

EPP

c
4

E OESCRI O OA ATIVIOADE ECO
'1.20-{.00 - Constru dê ediÍícios

olco E DEScRiÇÃo DÀ NATUREZa J tcA
206-2 . Sociêdade Em sária Limitada

LOGRADOI]RO

EST SANTANA DO AURA
NÚMERo
'Í5

COMPLEMENTO

CEP

67.020.590
BAIRRO/DISTRITO

AGUAS LINDAS
Pio

ANÀNINOEUA PA

ENDÉREÇO ELETR

GMAIL.COM.BR
TELEFONE

1 327í.5868

ENTE FEDERATIVO RESPON (EFR)

SI

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASÍRA.
0't 11212006

MOTIVO DE SIT CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPEcIAL oara oA srruaÇÀo ESPEqAL

o E DESCRTÇÃO oAs ATtvtDADES EcoNôMlcas s
42.11.1.01 - Construção dê rodovias e ferrovias
42.11-1-02 " Pintura para sinalização em pistas rodoviátias ê aeroportos
42.12-0-00 . Construçâo de obras de arte êspeciais
42.Í3-E.00 . Obras de urbanização . ruas, pEças ê calçadas
42,22-7-01 ' corstÍ!ção de rêdes de abastecimênto de água, coleta dê esgoto ê construçôês correlatas, exceto obras de
irrigaçáo
42.22.7.02 - Obras de irrigação
42.9í.0-00 - Obras portuárias, marítimas ê fluviais
42,92.8-0'l . Montagêm de estruturas metálicas
42.99-5.0í . Construção de instalaçôes esportivas e recreativas
42.99"5.99 - Outras obras de engenhariâ civil não especificadas anteriormentê
43.íí"8.01 - Demolição dê edifícios ê oútras êstruturas
43.1í-8.02 . Preparação de canteiro e limpeza de têÍreno
43.13-4.00 - Obras de terraplenagem
43.2í.5.00 - Instalação e manutençâo elétrica
43.22.3.01 - Instalaçôes hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22.3-03 - lnstâlaçôes dê sistema de prêvênção co-ntra incêndio
43.29í-04 - Montagem e instalação de sistemás e equipamentos de iluminação ê sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos
43.304.0 1 mpermea b tzaçao em obras d ensen ha fla
43 30.4-0 2 nstá laçâ dê portas janelas têlos d rvtsonas e arma flos embut idos d q U qUE Í materia
43 30-4-0 3 ob Ías d acabamento em e stuquê

I -'ítv ut illJlllü0 0 dê.Sluaçào Caa"snt

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no í.863, de 27 de dezembro de 201g.

Emitido no dia 30/10/2019 às 15:40:46 (data e hora de Brasília)_

httpsr//www.receita.Íazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrêvâ_Comprovante.âsp

Página: 112

1t2



REPÚBLI

CADASTRO

CA FEDERATIVA DO BRASIL

NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

ECIALESP

e
OAÍA DA slÍ

CAD
OE SITUMOllv c

CADASLTU

cAc

0í/1 212006

(EFR)NSAVELRESPO
ÊN]É FEDER

oELEÍ
RBOML

ONETE
-58632791

67.020 .590
CEP

os
ASDLINASuAG

ocMUNI
EUNINDNAA

URoDANANTTES

o
COMPL

EZAND
àimitadLÍiâESCDGO

dêaiedSoc.2206

.";if.r":i:,'}hk"i[,im""'xl

lcAsEcoNs íao geiosDE úrcE edrGC e exterioÍdanttlí rioresintêds p asS ço íesl-4"04 dee0343 entostimsedea tÍtlcons çáoção5-0 plic da,40343 cabamentoadeobrasOutrâs-994.3043 ad çoesfundeíasb.00443 5bÍadeoàstraç iasAdmin tía.0119943 excetoalaÍlaa nteÍnaciondeÍast) deo o-03 interi9943 açàoaveg càp esPêcílicaporteTrân d-0-1 nteri50 âçãonavegpornsporteTra-02 estão1150.2 ria sultoconsdeesâdAtivid00.20-4-07 itêturade ãrquosS ç-001 a7 deSe024-01

OEDA

o1/'12l2006oAçÃITUSEDEoR çscNEDTENAOVRPcoM LAASTRADclNsDEERO .5.T
01964/00.48908

LTORESARI OEScos EERVIcoTDL

33t10't2019 Comprovanre de tnscriçao e de SiluaçO CAdASlfel

018

Aprovado pera rnstruçao.NoÍmati:.T.T,:'::,:"#:"1;;"' 
o"'

Emitido no dia 3O'10'2019 às 15:

Pág\ta'.212

httpsJ^Mw$'/ receita Íazendâ gov'br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpireva/Cnpireva-Comprovante 

asp
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