
,MERIGA
GONSTRT çOES E SERVIÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBE-PANÁ

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OB ITAITUBA

A empresa I R FERREIRA BORGES EIRELI, inscrita no GNPJ n' 36.590.142l0ffi1-01 e

Inscrição Estadual n'15.6184.612{, com sede Avenida Manfredo Barata sN, centro AveiÍo, PA,

CEP 68150000, vem solicitar a essa SECRETARIA a alteração seguinte:

ENDEREÇO: passa a exerceÍ suas atividades no endereço sito à RUA FRANCISCO MACEDO'

1101, SANTO AI\TONIO, ITÀITI,BA, PA, CEP 68.180{10.

|TATTUBA-PARÁ 03 de Julho de 2020

I.R FERREIRA BORGES EIRELI
E-mail : americaconstrucoesl @gmall.com

FONE: 93 99187-2194
Av- Manfrêdo Barata S/N CEP: 6a15O-OOO

Centro-Avêiro-PA
CNPJ:36.590. 1 4210001 -01
INSCR. ESTADUAL: I 5-684.6'l 2-8

tJ',,".- Ç;.1r..,^'J rir", r,,- I R FERREIRT BOÉ.GES EiRELI



IVANRoDRIGoFERREIRABoRGEs,nacionatidadeBRASILEIRA,nascidoem16/10/1986'
SOLTEIRO, EMPRESARIO, éPP N" OrS.Zr+.25I-54, CARTEIRA DE IDENTIDADE N" 487O026'

ãúão 
"*p"aiao. 

sSP - GO' ..rià.nt" e dàmiciliadola) no(a) RUA FRANCISCO MACEDO' 953' BELA

vrs're, irntrtreA, PA, CEP 68180360, BRASIL.

TitulardaempresadenomelRFERREIRABoRGEsEIRELI'registradanes-laJuntaComercialdo
Estado do pará, sob NIRE "" :^sàôi&eizss, com sede Avenida Manfredo Barats, sN . CentÍo Aveiro. PA'

cEp 68 t 5oOO0, ae.riaamente' in;";iã 
-;. 

cadasro Nacional de Pessoa Juridica,MF sob o n"

36.590_14"/000l-01, delibera " 
uj"rt" " 

pr"o"te aheração, nos terrnos da Lei n" 10-40/6/ 2OO2' mediante

as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDERE,ÇO

cLÁusuLA. PRIMEIR-A. A empresâ passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à RUA

in-euõtsco urecEDO, I rOr, siNrô ANTONTO. TTAITUBA, PA, CEP 68.180-610.

ATO DE ALTERAÇÃO DA I R FERREIRA BORGES EIRELI

CNPJ n' 36.59O- l42iOOO I -O I

oBJE'l'o

CNAE FISCAL

r

E

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a t€r o seguinte, 
-objeto: -

coMÉRCto vARErlsrA oÉ'úÀiinrnrs DE -co-Nsr-RuÇÃo EM 9EI-t-L-1^LUcuEL DE

MÁQUTNAS E EQUTPAMENTOí-PÀIa col.rsryuÇÃo sEM oPERADOR' EXCETO ANDAIMES

êôN-súüõío õp eorrÍcroí 
-cõusr:nuÇÃo óe nopoues E FERRovIAS oBRAs DE

úáiiÃiirZÀiÀo - pg65.'-[paç.as r calça-oe-s MANUTENÇÃo DE REDES DE

DtsTRtBUrÇÃo DE ENERGTA ElÊrnrce oBRAS DE TERRAPLENAôEM INSTAL-A-ÇÀO. E

ú;NUTEiõÀó -er-É'rmca." "tN-ÁiÀiÀçoss HIDRÂULICAS' sANIrÁRIAs E DE GAs

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃ-ó.DE SISIEM+!^CENTRAIS DE AR CONDICIONADO' DE

vENrrLAÇÃo E REFRIGEiXôao-ÉenruraÇto--P- CoúsrnuçÃo DE PoÇ-os DE ÁGUA

COMÉRCIO VAREJISTA Og éj.I-, ANETA, PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS SERVIÇO DE

TRANSPORTE DE PASSAGEIíOS . LOCAÇÃO -DE AUTOMÓVEIS COM MOTOzuSTA

TRANSPORTE ESCOLAR 
-r_-oêÀ-çÃo 

DE AUiOMóvEts sEM CONDUTOR ALIIGUEL DE

MÁeuINAs E EeuIPAMENTó; ÀêÃicór-as sEM oPERADoR coMÉRCIo vAREJISTA DE

MATERTATS DE CONSTRUêÀõ eú or,ner- CoMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAL.

4744-O/99 - comercio varejista de materiais de construção em geral

433O4/O4 - serviços de pintura de edificios em geral

l111itoi - .i rgJ"r de máquinas e equipamentos para constÍuçãÔ sem,op€rador' exceto andaimes

il11J,Ão - àwluel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

771t-OIOO - locação de automóveis sem condutor
4924-t/OO - transporte escolar
4g;2)-O/O2 - serviio de transpone de passageiros - locação de automóveis com motorista

a1+l+tO+ -.o*ércio varejiita de cai. areia. pedra britada, tijolos e telhas

439g-l /O5 - perfuração e construção de poços de água
4l2O-4IOO - construção de edifieios
4!22_3/02 _ instalâção 

" -urr.rrJr,iao a" sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Req: EIOOOOOO3I9840 Página I
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Ceítifico o Rêgistro em 18/06/2020
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NoíÍle da empress I R FERREIRA BORGES EIRELI
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ATO DE ALTERAÇÃO DA I R FERRE,IRA BORGES EIRELI

CNPJ n" 36-590- 142IOOOI-O I

4322-3/Ol - instalações hidráulicas, saniuirias e de gás

4321-5/OO - instalaçâo e mânutenção elétrica
4313-4/OO - obras de terraplenagem
4221-9103 - manut€nção de redes de distribuiçâo de energia elétrica
4213-8/00 - obrâs de urbanização - ruas. praças e calçadas

4212-olOO - construção de obras-de-arte especiais
421 t-l/Ol - construção de rodovias e ferrovias

DO CAPIT.ÀL

cLÁusuLA TERCEIRA. O capital anterior totalmente inte8ralizado_ passa a ser de RS 5O0.OO0'O0

1q,riart "rra, 
mil reais). em moeda corrente nacional. cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado'

neste ato, pelo titular-

DA ADMTNISTRAÇÃO

CLÁUSI LA QUARTA. A adminisração da empresa.çaberá a MN RoDRIGo FERREIRA

BORGES, nacionatidade BRÂsIíÉ-iú, íascido em loltottsao, SoLTEIRO' EMPRESARIO. CPF n'

0§.214.251-54, CARTEIRA óíi»gúnoeDE n" 487oo26' órgão expedidor lsl:-99' residente e

domiciliado(a) no(a) nua FúNclsco MACEDo' 953' BÉLA vIsTA' ITAITUBA' PA' cEP

6g180360, BRASTL "o- or- pãá.... e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome

empresarial. vedado, no .ntrr,tolãã uii"idades estranhas ao interesse social. bem como onerar ou alienar

beás imóveis da sociedade, sem autorização do TITULAR'

DA DECLARAÇÃO DE DE§TMPEDTMENTO

CLÁUSULAQUINTA.o(s)administrador(es)declara(m),sobaspenasdalei,quenãoestiiimpedidode
exercer a administração d" r";;J;;,-p* iài étp."iut ou ám virtuàe de condenação criminal' ou por se

encontrar sob os efeitos det" ;;;;;; ".de, 
ainda que temporariamente. o âcesso a c..g"r !ú91t-"::::l

;;;-";;. falimentâr, de prevaricação' peita ou subomo, concussão' peculato ou conÚa a economra

ãáp,ri.., 
"or,ou 

o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concoÍrênciâ" çontra as relaÇões

àe consumo, fé pública ou propriedade.

DA RÂTIFICÂÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercíçio e o cumprim€nto dos direitos e obrigações resultantes do

conrato social passa a ser ITAITUBA PA'

CLÁUSULA §ÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram

expressamente modiÍicadas por estâ alteração continuam em vigor'

Em face das rltenrçõc§ rcimr, consotida-se o eto con§tituÍivo, Dos termo§ dI Lei no lo.4o612002.

mediaDte as cotrdições e cláusulas s€guitrtes

c()NsoLrDAçÃo Do CoNTRÂT() S()CIAL

Req: 8l OOOO0O3l9840 Pâgina 2
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ATO DE ALTERAÇÃO DA I R FERREIRA BORGES EIRELI

CNPJ n" 36'59O.142IOOO l-O t

MN RODRIGO FERREIRA BORGES' nacionalidade BRA'SILEIRA' nascido em l6llO/1986'

soLTEIRo, EMPRESARIo' cã;;;ü;;'ãii-i+' cenrãúÀ oe toeNrtoADE n" 4E7oo26'

óreão expedidor ssP - co' '"tã;;; t"à;;i"iii'ao(u) "qul 
núÀ pneNcrsco MACEDo' es3' BELA

üistÀ,-íiÁmusA, PA' cEP 68180360' BRASIL'

cLÁusuLA *RTMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial: I R FERREIRA BoRcEs

EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA. A empres-d tem 
-sede: 

RUA FRANCISCo MACEDO' I l0l' SANTo

ÀNrõnio, ITAITUBA' PA, cEP 6E'lE0-6lo'

CLÁUSULA TERCEIRA' A empresa pode' a qualquer tempo' abrir ou fechar filiais ou qualquer

JJÉ"aé* io, 
"""forme 

contrato constitutivo'

cLÁusuLA QUARTA. A empresa tem Por objeto(s):

COMÉRCIO VÀREJISTA DE MATERIAIS D€', C-O}'ISTRUÇÃO EM GERAL ALUGUEL DE

M Áou INAS t tqtr"o-u'íiô§ i"in êôNstRUÇÃo-;;ú 6pÉne»on' ExcEro ANDAIM ES

coNSrRUÇÃo oe eornlil'oT'óôiriinuõag-óe nópôvres E FERRovlAs oBRAS DE

uRBANTzAÇÃo - nuns""in,cl-ÁJ';-totco;--r'aÀr'ru-rer'rçÃo DE REDES DE

DISTRIBuTÇÃoouu"t*êtiEE?i'rcl-óe-iüsqÉretiüel-ur'rÀôe;'a'INSTALAÇÃo'E
MANUTENÇÃo """toü 

"t"""tiÀt]^'çott -uroúúIiàÁ§'- seNrrÁnns--E DE GAs

INSTALAÇÃo E MANUTfrÇall 6t"éidr-ev19^c9r'itnÁiá óe nn coNDrcloNADo' DE

vENrI LAC Ão E REF R rc;üÇio - ãeniunaçE-o- 
-É' 

Üo"Nti*utoo DE lgqos DE ÁGU A

corvrÉRcto v.rREIrsrA oÊEÀC"""àiÀ' pÉóú anrió-À' riiôtbs e terHÂs sÉRvlÇo DE

rRÂNspoRTE oe pos,"nà'driió'd-- LoceÇ-Ão.^oi Àuiort'rÓvErs coM MoroRlsrA

rRANSpoRrE t..oto*'^iõãitio. pe Ày19yo;ãrs-ãÉú coNouroR ALUGUEL DE

uÁourNes p equlpo"úôãôÃícolas s-er"r opÉneoôR coMÉRCIo vARErtsrA DE

MATERIATS oe cous.rnÜçÃo ev GERAL coMElc"iõ'ÍÁ-nelrstA DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAI,.

CNÀE FI§CAL

47444199 - comércio varejisE de marcriais de construção em geral

iiàóáú - .";iços de piitura de ediflcios em geral

7732-2101- aluguel at taq"i'iti "-tã"ipã*""toi 
Para construção sem operador' exceto andaimes

773l4lOO 'aluguel de máquinã 
" 

tq"ip*trltos àgrÍcolas sem operador

)l1iÁno - locãção de automóveis sem condutor

4924-8/OO - úansPoíc cscolar
49234102 - seÍviço de transiorte de passageiros - pgaefo ae automóveis com motorista

4744,{rt(!- - coÍoércio ,ate;iltt ãe ttl uttiã' pedra britada' tijolos e telhas

43g9-l lO5 - perfuração e construção de poços de água

il19ii39:;"1:H:1""tiÍl,lx?L o. 
"r.."mas 

cenlÍais de aÍ condicionado. de ventilação e refiigeração

4322-3l}l - instalações hidnárulicas' sanitánas e de gas

+fzi-sloo - i"ttutação e m&nutenção clÚtrica

431 3-4l0O - obras de terraplenagem

Req: 8 r OOOOOO3I gE4O Página 3
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ATO DE ALTERAÇÃO DA I R FERREIRA BORGES EIRELI
CNPJ n" 36.59O. 142IOOO I -O I

IVAN ROORIGO FERREIRA BORGES

ffiE
4221-g/O1- manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42l3-a/OO - obras de urbanização - ruas' praças e calçadas
4212-OIOO - construção de obras-de-arte especiais
421i-f/Ol - çonstrução de rodovias e ferrovias

CLÁLTSULA eUINTÀ. A çmpresa iniciou suas atividades na data lE/O2l2O2O, e seu prazo de

duração é indeterminado.

cLÁusuLA sExTA. A empresa t§m o capital de RS 500.oo0,0o (Quinhentos mil reais). totalmente

subscrito e integrâlizado, nesteato, em moeda iorrente nacional, de responsabilidade dotitular-

CLÁUSULA SÉTIMA. A responsabilidade do titular é restrita ao valor do capital integralizado.

CLAUSULAoITAVA.AadministraçãodaempresacaberáisoladamenteaIVANRoDRIGo
FERREIRA BOR(;ES, com os poder;s e atribuições de representação ativa e passiva,-judicial e

extiajudicialmente, piendo praiicar todos os atos co-preénsíveis do objeto, sempre de interesse da

empresa, autorizado, o uso do nome empresarial'

CLÁUSULA NONA. Ao término de cada exercício da empresa, em 3l de dezembro,, proceder-se-á a

"tuuoraçao 
do invenüírio, do balanço patrimonial e do batanço de resultado econômico, cabendo ao

titutar, os lucros ou pcrdas apurados.

CLÁU5ULA DÉCIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará. sua atividade com

herdeiros ou sucessores, não sendo possível ou inexistindo interess€ destes. o valor de seus haveres será

;;;;á" . liquidado com base na iituação patrimonial da empresa à da. da resoluçào' vedÍicada em

balanço especialmente levantado.

6LÁU5ULA DÉ6IMA pRIMETRÂ. O Adminisúador deçlara, sob as penas da lei. que não esli
iíp"aiJo a".*"...r a aaminisrraflo ã" 

"-p.""u, 
por_ lei especial ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena que vede

ainàa que temporariamente, o ac€sso u 
"*got óúbli"o., ou-por crime falimentar' de prevaricação. peita ou

;;;;, conÀssão, pecutato ou conua a-economia populàr, conua o sistema financeiro -acional' 
contra

normas âe defesa da ioncorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

CLÁU§ULA DÉCIMA SEGUNDA. o Titular da empresa declara sob as p€nas da lei, que nâo

participa de oura empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para construir a prescnte

EIRELt.

CLÂUSULA DÉCIMÀ TERCEIRA, lica eleito o foro de ITAITUBA PA, para o exerclcio e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo'

ITAITUBA PA, 17 de junho de 2O2O.
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@ CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUUERO DE INSCRIçÀO
36.590.1,12000í.{rí
MATRIZ

co PRoVANTE DE TXSCRTçÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

lE,03n020

I R FERREIRA BORGES EIREU

DO Er{to (NoirE o€ FArÍra§a)
AÍ"IERICA CONSTRUCOÊS E SERVICOS

PO«TE
E

EOE
,ú7.44-0-99 - Cotnárcio varsjlsta de ÍI|rt dais do con!úuçao oÍh gis.al (Oispêísada ')

ÉDE OAS ATIVIDAD€§
itl .20+{0 - Co.rstruçào dê êdficiG
it2.íí-í.0í - Collgúu9ão dê rodoytõ ã !ê.Íoyi.3
42,í24{0 - Corlsbução de obras do arte €§peci.i§
{2.1}8{10 - Oàrs do uÍt nlz.çáo - ru8, pr".çrs o cahádag
a2.21.9{3 - ?ianutenção de ,od€ dê tuibuiçáo da snorgia elábica
,43.í3.a.$ - Ob.as de tenEpleàrgs|Í
i(l,2l§{0 - lrEtalaÉo e mrnutengão dêbice
43.2?.3{l - lnstahçó€r hldÉúlic§, ranitária! ê dê gÉs
43.22-3-{12 - lnstahçào e maíubrlçào dê 3btonlôs cêíttâis dê aÍ con.ficiooedo, de venrihção e .ct igpraçãg
it3,30.,Hl4 - SewiçG do plnturá d. edificiG em gsral
,Í3.19-í.05 - Portur.çáo o corllirugão de pogoc dc ágú.
l7,14.0{X - CorÉ.cio var€jiÊt dê cal .rri., po#. ffi4 tiiolc e t€*Ee
a9.23.0{2 - Sgryiço do tránspgrle ds pai.âgeit6 - locaÉo de ardomor.eb com Dotori3t
,t9.24-8-00 - Tr.nsDorto eacola.
77.11{XX} - Lo6ção dc.utomóvêb 3êm cordúo.
77.31{-00 - Alugüol ds máquin 9 gquiparroÍtos agricols som operadol
77,32-24' - Alugrd do 

'náquin.3 
e oguiprIrêúcr pd"a cg,rstuçào ssn! oper.dor, exoeto ãBdairn6

E

230{ - EmpíE a lndivitu l .}ê R6lorRalrüdadÊ Umit la {dr Xaturêza EmFÉári

R FRÂNCISCO IIACEDO
COrlPlEi'ENIO

cÉP

68.í 804í 0
BÀRRO/DISTRÍIO

sAitlo ANTOiflO ITAITUBA

ENDE ELET ÍELEFONE
(93) 35r8-{An0

PA

ÉNÍE FEO€RÀÍIVO {EFR)

ATIVA oô/03,2020

MOTIVOOE C,cOASÍRAL

€sPE(]À! ÊAIA OA SfÍUAçÁO ESPÊqÁT

l:!-!^d,-2:P yrfs 3 hcf,nças é .rÉito do enpreentut qE atende dos roguiríos oorsld/,tes hà Res,ufu CGSTM n s1, & ,1 &Pnno oê..2t119, ou cla lqtgaéo Pqna êncÀninhada ao ccslu polos êÍrtês ,bderâtiyos, nfu tendo a Recf,na fldeíai quatquer
G spo n sa b i I ídede g u an lo ds atiiradas dr'spênsadas

Aprovado pela lnstruçâo Normetiva RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia í8106/2020 às 14:06:20 (data e hore de Brasília). Página:111
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