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sEcREÍÂRra MUNrcrpaL DE EDU_caÇÃo
GÂBINETE OO SECRETARIO

Itaituba-Pará. 181 1Ol2O18

Memorando No 699/2018
A sua Senhoria Diretor de Compras da PMI
O Sr. Joelson Aguiar
Nesta

De acordo com a informação, recebida, a Secretaria Municipal de Educação estende à esta Diretoria, os

documentos encaminhados pela Empresa interessada que solicita atendimento ao que se refere

alteração de nome da razão social e endeÍeço. Que para tal explicamos: A Empresa que tinha como

nome CI\rl & EF COMERCIO E SERVICO LTDA-ME , antes residida na Rua Carleto Bemerquy Bela

Vrsta n" 0t Cgp Og.lA passará a atender com a razão socjal EF MOURA SERVIÇOS

DE CONSTRUçÂO ElRELl, no endereço: Avenida Aramanay Gouto (Décima Quinta Rua), No 868,

CEP 68.'180-420, Bela Vista, ltaituba-PA, à qual pedimos atualizaçôes de cadastro junto ao contrato

de no 2018O142, celebrado entre o Fundo Municipal de Educação e a Empresa, em questão, ato que se

ijz necessário, para fins de aceitação e atualização de dados precisos e legais.

Seguem. em anexo, documentos reÍerentes à petição emitida pela Empresa, conforme

Requeíimento de Aditivo de Alteração de Nome da Razão Social e Endereço da Emprêsa (em via orioinal)

refêrente ao Contrato de N'20180142;

Côpia do contrato n" 20180142 - Objeto: Reforma e ampliaçâo da E.M.E.F. Águia do saber (em 13 páginas)

Cópia do Contrato Social de Sociedade Limitada (R.R. Queiroz LTDA) (em duas páginas. A segunda frente e

l,erso).

Cópia da Primeira AltêraÇão Contratual (DE: R.R. Queiroz LTDA.ME PARA: CM & EF Comércio e Servicos

LTDA-l\ilE (em duas páginas. A segunda Írente e verso),

5 Cópiâ da Alteração contratual da Sociedade CM & EF Comércao e Serviços LTDA-ME (conforme cláusulas do

contrato) (paginado de 1 a 3);

5 Côpia da Alteração de Contrato Social Sociedade Limitada em EIRELI para E F Moura ServiÇos de Construcáo

EIRELI em anexo, o termo de autenticaÇão (em quatro páginas);

Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) -EFMouraServi ços de Construção EIRELI

Sendo o que lemos para este momento
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Atenciosamente,

I
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Assunto: Solicitação de Alteracão de Nome da Razão Social e Endereco da Empresa.
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SECRETARIAM Ntct PLA DE EDUCACÃ O DE ITAITUBA PA

REQU ERIMENTO DE ADITIVO DE UTERACÃO D E DA RAZÁO

A

E NOM
SOCIAL E END ERECO DA EMPRESA

A empresa EF MOURA SERVTÇOS DE COSTRUçÃO EtRELt inscrita no CNPJ ne
09.319.57210001-02 Situada Na Av. Aramanay Couto (DEC|MA eUtNTA) Ne 868 CEp
68180-420, Bela Vista, ltaituba - PA vem por meio DESTE REQUERtMENTO.SOL|C|TAR A
AUTERAÇÃO DO NOME DA RAZÃO SOCTAL E ENDEREçO que antes era cM & EF
COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME CNPJ O9.319.S72|OOOL-OZ antes residida na Rua
Carleto Bemerguy Bela Vista Ns 61 CEp 68180-400 ttaituba pA, para o endereço e
nome, EF MOURA SERVTçOS DE COSTRUÇÃO EtRELt inscrita no CNpJ ns
09.319.57210001-02 Situada Na Av. Aramanay Couto (DEC|MA eUtNTA) Ne 868 CEp
68180-420, Bela Vista, ttaituba - pA, no coNTRATo DA LtctTAçÃo GANHA Do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAçÃO no período da antiga empresa que agora esta com a obra
sendo executadas dentro da ordem de serviço, O CONTRATO A SER AUTERADO PARA
RECEBER o novo nome da razão social e endereço e: FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO CONTRATO 20180142 TOMADA DE PREÇO OO2/2078-rp DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AGUTA DO SABER, localizada na Rua João De
Deus Com A Leopoldo S/N Santo Antonio ttaituba pA do FUNDO MUN|CIPAL DE
EDUCAÇÃO, para que não haja mais divergências entre empresa e contrato, vão em
ANCXO: O CONTRATO SOCIAL, DA EMPRESA A PRIMEIRA AUTERAÇÃO A SEGUNDA
AUTERAÇÃO, E O NOVO CONTRATO SOCIAL DE TRANSFOMAÇOA DE EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.EIRELI, CARTÃO CNPJ E UM CONTRATO
DA OBRA DO FUNDO MUNtctpLA DE EDUCAÇÃO EM VTGOR SENDO EXECULTADAS.

Desde já nos colocamos a disposição da Secretaria Municipal De Educação.

16 de outubro de 2018 ltaituba PA.

r
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EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ATT: Sr AMILTON PINHO.
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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

1. RODNILSON SILVA QUEIROZ, brasileiro, solteiro, nascido em 26/03/1979, CPF no
597.538.622.-53, contador, identidadê no 3.188.697-SSP/PA-2"v, residente e domicitiado
na Alameda Cinco, no 33 - Bairro Jardim Santarém, Cep:68030-400-Santarém/Pa; e

2. RAIDENIZE QUEIROZ DE MATOS, brasileira, casada com comunháo parcial de
bens, nascido em 221O3h971, comerciante, CPF no 402.878.072-15, RG no 2.77A.113-
SSP/PA, residente e domiciliado a Alameda Cinco, no 33 - Bairro Jardim Santarém,
Cep:68030-400-SantarémiPa, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

1a. A sociedade girará sob o nome empresanal de "R. R. QUEIROZ LTDA." e terá como
nome de fantasia a expressão 'NORTE CARTUCHOS" com sedê e domicilio na Rua
Silvério Sirotheau Conêa, í 139 - Aldeia, Cep; 68040-020 Santarém /Pa.
2a. O capital social será R$-10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas

de valor nominal R$-1,00. (Um real) cada, integralizadas, neste ato em moêda corrente do
PaÍs, pelos sócios.

a) RODNILSON DA SILVA QUEIROZ, participa com 5.000(cinco mit) quotas no valor de
R$- 5.000,O0(cinco mil reais)

b) RAIDENIZE QUEIROZ DE MATOS, participa com S.ooo(cinco mil) quotas no vator de
R$-5. 000,00(cinco mil reais)

3". O objeto será de

1- 4751-2IOO . COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
2. 4753.9/OO - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS3. 4763.6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS4- 4761.0/03 - COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE PAPELARIA5- 8219-9t0't - SERVTÇOS DE XEROX

44. A sociedade iniciará suas atividades no ato do seu registro e seu prazo de duração é
por tempo indeterminado.
54. As quotas são indivisíveis e não poderáo ser cedidas ou transfeídas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçõds e
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizan-do, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
64. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaÇáo do capjtal social.
74. A administração da sociêdade caberá aos sócios com os poderes e atribuiçoes de
gerenciar os negócios sociais; vedado no entanto, o uso do nome empresarial em

Rua silvério sirotheau conêa, 1139 - Aldeia - cEp: 68040-020 - Santarém/pará
1
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atividades estranhas ao interesse sociar «,u assumir obrigaçÕes seja em favor de quarquerdos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou ariãnár bens'imoveÉ áa socieoade,sem autorização do outro sócio.
8a. Ao término da cada exercício sociar, em 31 de dezembro, os administradoresprestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à eraboração doinventário, do baranço patrimoniar e do baranço de resurtado econômico, cabrendo aossócios, na proporção de suas quotas, os lucros áu perdas apurados.
94. A sociedade poderá a -quarquer tempo, abrir ou fechar firiar ou outra dependência,meCiante alteração contratual assinada por todos os sócios.
10a os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensar, a títuro de ,,pro
labore", observadas as disposiçÕes regulamentares pertinentes.
Í la Falecendo ou interditado qualquei sócio, a sociedade continuará suas atividades comos herdeiros, sucessores e o incapaz. Nâo sendo possível ou inexistindo interesse destesou do sócio remanescente, o varor de seus haveres será apurado e riqriàaJo 

"á,r) 
base nasituação patrimoniar da sociedade, à data da resoiução, veriiicada em barançoespecialmente levantado.

ParágraÍo único - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que asociedade se resol.va em relação a seu sócio
12a.os Administradores decráram, sob as penas da rei, de que não estão impecJidos cieexercer a administração da,sociedade, por rei especiar, ou em virtude ã" 

"ãno"nuçaocriminal, ou por se encontrar sob os efeitos áera, a pena qrá-i"rã "rind, 
qu"temporariamente, o acesso- a cargos púbricos; ou por crime farimentar, r-Íe prevaricação,peita ou suborno, concussão, pecurato, ou contra a economia popurar. contra o sistemafinanceiro naciorrai, contra normas de defesa cra concorrência, contra as reraçÕes ceccnsurno, fé púbLca, ou a propriedade.

í 3u'Fica eleito o foro de santatém/pa; para o exercício e o cumprrmento dos drreitos eobrrgações resultantes deste contrato.

iw Itaituba, 18 de dezembro de 2OO7

,-,
RODNILSON DA SILVA QUEIROZ

TESTEMUNH AS:

"tUb*"^ /r, S;9J^ fire-t
i\\ tl

RA IDENIZE QUEIRO DE MATOS

--. t=,--=-
Raizelmir
CPF: 387
RG.2..1BB

ueiroz Aguiar J ivan IVluniz Aguiar '

CPF: 369.658 042-20
RG:'1 . 5ri4. 542-S-qP/PA

893 532-34
,O99.SSP/PA

Rua Silvério Sirotheau Corrêa, 1

GETULIC VILLÂS MOBEIF,I.
SECRETÁRIo GERAL

5
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., t ,o, estarem assim justos e contratados assinam o presente instri,mento em 3 vias

I
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PRIMEIRA ALTERA ÇÃo coNTRATUAL

1. RODNILSON sILVA QUEIRoZ, brasiteiro, solteiro, nascido em 26t03t1979, cpF
597.538.622.-53, contador, identidade no 3.188.697-ssp/pA-2av, residente e domiciliado
Alameda Cinco, no 33 - Bairro Jardim Santarém, Cep:6g030-400-Santarém/pa; e

no

na

2. RAIDENIzE QUElRoz DE MATos, brasileira, divorciada, nascido em 22t03ti971,
comeÍciante, CPF no 402.878.072-15, RG no 2.778. 113-SSP/PA, residente e domiciliado a Alameda
Cinco, no 33 - Bairro Jardim Santarém, Cep: 68030-400-santarém/Pa, únicos sócios componentes
da empresa R. R. QUEIROZ LTDA.ME, estabelecida à Rua Silverio Sirotheau Correa, 1 139 - Aldeia,
Cep; 66040-020 nesta cidade de Santarém, estado do Pará, com registro arquivado na Junta
Comercial do Estado do Pará, sob o NIRE 15201004499, por despacho êm sessáo de 1ltO1l2OOg,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.319.572IOOOí -02. Resolvem em comum acordo,
alterar o contrato social conforme as cláusulas e condiçôes seguinte:

a. Altera sua razão social para CM & EF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

24. Transfere seu endereço para Av. carleto Bemerguy, D s/N - Esq. Rod. Transamazonica - Bela
Vista, Cep; 681 80-400, nesta cidade de ltaitubai pa.

34. São admitidos na sociedade os sócios CARLOS MAGNO BEZERRA RAMOS, brasileiro, solteiro,
comerciante, portador do CPF:935.690.502-97 e do RG:3316923-PCIPA, nascido em 06/01/1979,
residente e domiciliado a Av. carleto Bemerguy, D - sN - Esq. Rod. Transamazonica - Bela vista,
cep; 68180-400, nesta cidade de ltaituba/pa, e ERNANDES FERNANDES MouRA, brasileiro,
99lte!ro, comerciante, portador do cpF: 741.026.212-sa e do RG: 4497566-pc/pA, nascido em
2311111980, residente e domiciliado a Av. carleto Bemerguy, D s/N - Esq. Rod. Transamazonica _
Bela Vista, Cep; 68'180-400, nesta cidade de ltaituba/pa.

44. A sócia RAIDENIZE QUEIROZ DE MATOS, altera seu nome para RAIDENIZE STLVA qUEIROZ.

5a.Os sócios RODNILSON STLVA QUE|ROZ e RAIDENTZE STLVA QUE|ROZ retiram-se da
sociedade, cedendo e transferindo suas quotas de capital, bem como direitos que possuíam sobre as

esmas, declarando a sociedade e individualmente aos sócios, haverem recebido cada um a
quantia de R$-5.000,00(cinco mil reais), dando plena geral e irrevogável quitaçáo

64. Altera seu capital social para R$ 2OO.OOO,0
integralizado neste ato em moeda corÍente do país.

O(DUZENTOS MIL REAIS), sendo o aumento

74. O capítal social, por Íorça da cessão e transferência das quotas, passa a ser distribuído da
seguinte forma:

-i'
t

§'

\
W
s

SÓCIo
CARLOS MAGNO BEZERRA RAMOS

OUOTAS
100.000
100.000

R$
100.000,00
100.000.00

%
50
50ERNA DES FERNANDES MOU

200.000 200.000,00 100

1

TOTAL



84. Altera o seu objeto sú al para:
20-4-00 - Construção de edifícios

2. 77.11-0-00 - Locaçáo de automóveis sem condutor3. 63.91-7-00 - Agências de notícias4. 60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta5. 74.20-0-04 - Filmagem de Íestas e eventos6. 38.1í-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos7. 33.14-7-07 - Manutenção e reparação djmáquinas e aparelhos de refrigeracão eventilação para uso industrial e comercial8. 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias9. 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
10. 50.22-0-01 - Transporte por.navégação interíor de passageiros em rinhas regurares,

municipal, exceto travessia
11. 49.24-8-00 - Transporte escolar
12. 79.90-2-00 - Venda de Birhetes de passagens para euarquer Finaridade13. 79.11-2-00 - Agências de viagens
14. 77.32'2-01 - Aruguer de máquinas e equipamentos para construção sem operador,

exceto andaimes
15. 42.13.8-00 - Obras De Urbanização _ Ruas, praças E Calçadas

:J"ri:Xi""J:t:,:Jffi# 
ttaituba/pa; para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrisações

.,E 
por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias

e'bi
'$í&uua, 24 de jutho de 2013.

la 5,(+a 0ttleo

9'. A administração da sociedade caberá ao sócio cARLos MAGNO BEZERRA RAMos, com ospoderes e atribuições de gerenciar os negócios sociais; vedad;nf;],_1";õ,'o uso do nomeempresariar em atividades estranhas ao inteiesse sociar ou ,.irÀi, toüàõáà". ."r, em favor dequalquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens irioveis-oa sociedade, semautorização do outro sócio.

í04.o Administrador decrara, sob as penas da rei, de que não esta impedido de exercer aadministração da sociedade., por rei especiat, ou em,virtud" o. àna"nrçâããirrnrr, ou por seencontrar sob os efeitos dera, a pena que vede, ainda que t"rporrri"rã'niã, ã 
""u..o a cargospúblicos; ou por crime farimentar, áe prevaricação, peità ou suborno, concussão, pecurato, ou contraa economia popular, contra o sistema Íinanceiro nacionar, contra noimas d" à;éJ, da concorrência,contra as relações de consumo, Íé pública, ou a propriedade.

1. 41

r'ílccLcx-t:,. .l t'<,-. í) L,-t ,-teRODNILSON DA SILVA QUEIROZ

EZERRA RAMOS

RAIDENIZ SILVA QUEIROZ

De)' ,à* r4o
NANDES FERNANDES MOURA

/2

SOB No: 20000362670
Protocolo: 1 3/201 5'14-5. OE ia2l1gl21i3
Eq)resa:ls 2 0L00{49 9
CM ú EE COMERCIO E
SERVIÇOS LTDÀ.ME

ô69289

IO VLLÁS MOREIRA

§
Ài

CARLOS AGNO A.

SEcREÍÁRD GERAL
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,\r.1'EItACAO CONTRA'IUAL DA SOCIEDADE CM & EF COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA-ME

CNPJ n" 09.319.57 2 I 0001 -02

CARLOS MAGNO BEZERRA RAMOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
0610111974, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF no 935.690 502-97, CARTETRA DE
IDENTIDADE no 4316923, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado no(a)
AVENIDA CARLETO BEMERGUY, SN, BELA VISTA, ITAITUBA, PA, CEP 68.180-400,
BRASIL.

ERNANDES FERNANDES MOURA nacionalidade BRASTLEIRA, nascido em 23l1ll19BO,
SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF no 741.026.212-53, CARTETRA DE TDENTTDADE no
4497566, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado no(a) AVENIDA CARLETO
BEIV]ERGUY, SN, BELAVISTA, ITAITUBA, PA, CEP 68.180.400, BRASIL-

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial CM & EF COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA-I\4E, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta
Comercial do Estado do Pará, sob NIRE no 15201004499, com sede Av. Carleto
Bemerguy "d", S/N, Esq. Rod. Transamazonica, Bela Vista ltaituba, PA, CEP 68.180-400,
devrdamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o no
09.319.57210001-02, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteraçáo
contratual, nos termos da Lei n' 10.4061 2002, mediante as condiçÕes estabelecicjas nas
clár"rsulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A socieclade passa a ter o seguinte objeto:
-CO^NSTRUÇÃO DE ED|F|C|OS;-LOCAÇÃO DE AUTOMOVETS SEM CONDUTOR;_
AGENCIAS DE NOTICIAS;.ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA;.FILMAGEM DE
FESTAS E EVENTOS;-COLETA DE RESTDUOS NÃO PER|GOSOS,_MANUTENÇÃO E
REPARAÇÃO DE TMAQU|NAS E APARELHOS DE REFR|GERAÇÃO e VerurtmçÃo
PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL;-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E
FERROVIAS;-OBRAS DE TERRAPLENAGEIM;-TRANSPORTE POR NAVEGAÇÂO
INTERIOR DE PASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, I/UNICIPAL, EXCETO
TRAVESSIA,-TRANSPORTE ESCOLAR;-VENDA DE BILHEÍES DE PASSAGENS PARA
QUATQUER FINALIDADE;-AGENCIA DE VIAGENS;-ALUGUEL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇAO SEIV OPERADOR; EXCETO ANDAIMES;.
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS E CALÇADAS;-PERFURAÇÃO E
CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA;-|NSTALAÇÕES HtDRAULICAS, SANtTAhtAS E
DE GAS;.INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA;-CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-
ARTE ESPECIAIS:-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
I RRIGAÇÃO;.OBRAS DE ALVENARIA,.

CNAE FISCAL

4120-4100 - construção de edificios
3314-7107 - manutenção e reparação de máquinas e ap
ventilação para uso industrial e comercial
4924-8100 - transporte escolar

eração e

Req: 81600000392420

arelhos de

PágJrra I
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ALTIjR{ÇÃO CONTRATUAL DA SOCTEDADE CM & EF COMERCTO E SERVIÇOS
tTDA-ME

CNPJ n" 09.319.57210001-02

6021-7 100 - atividades de televisão aberta
6391-7/00 - agências de notícias
7420-0104 - filmagem de festas e eventos
7711-0100 - locação de automóveis sem condutor
7732-2101 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto andaimes
7911-2100 - agências de viagens
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4399-1/03 - obras de alvenaria
4322-3101 - instalaçóes hidráulicas, sanitárias e de gás
4321-5100 - instalação e manutenção elétrica
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4222-7101 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação
4213-8100 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-0100 - construção de obras-de-arte especiais
4211-1101 - construção de rodovias e ferrovias
381 1-4100 - coleta de residuos não-perigosos
7990-2/00 - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
a nteriormente

QUADRO SOCIETÁRIO

CLAUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio(a) CARLOS MAGNO BEZERRA
RAMOS, detentor de 100.000 (Cem It/il) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real )
cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

cLÁusuLA TERCEIRA. O sócio(a) CARLOS MAGNO BEZERRA RAÍ\IOS transfere o
valor de R$100.000,00 (Cem Mil Reais), de súas quotas, direta e irrestritamente ao sócio
ERNANDES FERNANDES MOURA, da seguinte forma: QUOTAS DE CAptTALdando
plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuído:
ERNANDES FERNANDES MOURA, com 200.000(Duzentos Mil) quotas, perfazendo um
total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
Totalizando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio(a) pelo prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, com base na hipotese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLAUSULA QUARTA. Retira-se da administração da sociedade CARLOS MAGNO
BEZERRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 06t01t1974,
EMPRESARIO, CPF, 935.690.502-97, CARTEIRA DE IDENTIDAD
PA, caberá isoladamente administração a ERNANDES

No 4316923-SSP-
ANDES MOURA
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ÂI,I'i'RAÇÃO CON'TRATUAI, DA SOCIEDADE CM & EF COMERCIO E SERvrÇos
LTDA.ME

CNPJ n" 09.319.57 21 0001 -02

nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 23t1111980, SOLTEtRO, EMpRESARIO, CpF no
741 .026.212-53, CARTEIRA DE IDENTTDADE n.4497b66, órgão expedidor SSp _ pA,
residente e domiciliado no(a) AVENTDA CARLETO BEI\IERGUY, SN, BELA VISTA,
lrAlruBA, PA, cEP 68.'180-400, BRASIL com os poderes e atribuiçÕes de representação
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do
nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s)
sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLAUSULA QUINTA. O(s) administrado(es) declara(m), sob as penas da lei, que não
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIF|CAÇÃO E FORO

cLÁusuLA SEXTA. o foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes
resultantes do contrato social permanece ITAITUBA-pA.

cLÁusuLA sÉTlMA. As cláusulas e condiçôes estabelecidas em atos já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

I'|AITUBA-PA, 11 de novembro de 2016.

á)
CARL

- 2t tAtv €J

S MAGNO BEZER RAMOS
CPF: 935.690.502-97

ERNAN DES FERNANDES MOURA
CPF:741.026.212-53

JUNTA CCMERCIÂL DC E9'ÍADO IJO PÂR,â

§
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ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOC]AL
TRANSFORMAçÃO EilI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSABILIDADE

LIiIITADA - EIRELI
cM & EF COMÉRCIo E SERVIçOS LTDA

ERNANDES FERNANDES MOURA, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em
2311111980, possuidor da cédula de identidade no 4497566-PC/PA, CPF no
741.026.212-53, residente e domiciliado(a) na Av. Carleto Bemerguy, SN, Bela Vista,
ttaituba, Estado do Pará e CEP: 68. 180-400, Brasil, único sócio da sociedade
empresária Limitada CM & EF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av.
Cãrleto Bemerguy, "D", SN, Bela Vista, ltaituba, Estado do Pará e CEP: 68.180-400,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob
o NIRE no 1520'1004499, lnscrita sob o número de CNPJ 09.319.5721000 í -02,
consoante a faculdade prevista no parágraÍo único do artago 1.033, da Lei
1O.40612002 (Código Civil), resolve:

Cláusula PÍimeiÍa - Fica transÍormada este SOCIEDADE LIMITADA em ElRELl,
sob o nome empresarial de E F MOURA SERVIçOS DE CONSTRUçÃO ElRELl,
com sub-rogação de todos os direitos e obrigaçÕes pertinentes.

cláusula Segunda - O Capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), em moeda coÍrente nacional da Empresa
lndividual de Responsabilidade Limitada mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, a solicitação de sua inscrição como ElRELl,
mediante Ato Constitutivo:

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAçÃO OE SOCIEDADE LIMITADA

E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUçÃO EIRELI

ERNANDES FERNANOES MOURA, Brasileiro, solteiro, empresário, nascido em
231'1111980, possuidor da cédula de identidade no 4497566-PC/PA, CPF no
741.026.212-53, residente e domiciliado(a) na Av. Carleto Bemerguy, SN, Bela Vista,
Itaituba, Estado do Pará e CEP:68.180-400, Brasil, resolve constituir uma Empresa
lndividual de Responsabilidade Llmitada - EIRELI nos termos do inciso Vl do art. 44,
combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei no 10.406i2002-,
acrescidos pela Lei no 12.441 , de 11 de julho de 201 I , mediante as condiçÕes e
cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - A empresa girará sob o nome empresarial E F MOURA
sERV|çOS OE CONSTRUÇÃO erRelr.

Cláusula Segunda - A empresa terá sede na Rua Décima Quinta, 868, Sala "A"
Bela Vista, ltaituba, Estado do Pará e CEP: 68.180-420, Brasil, podendo, todavia
estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do terratório nacional ou
fora delê mediante alterâçâo do ato constitutivo;

Cláusula Terceira - O ob.ieto da empresa é:

Certifico o Registro em 01/'t0/2018
Arquivamento '15600259709 de 01/10/2018 protocoto 186433.t66 de 1ZO9l2018
Norne da êmpÍesa E F MOURA SERVTCOS DE CONSTRUCAO EtRELI NtRE 15600259709
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.b./aulenticácaodocurnentos/autenticacao.aspx
Chancêla 51 057675253650
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412O4OO Construçâo de EdiÍicios;
2539001 Serviços de usinagem, tornearia e solda;

3g147o7 Man.utençâo e reparação de máquinas e aparelhos de reÍrigeração e
ventilação para uso industrial e comercial;

3811400 Coleta de resíduos não-perigosos;
4211101 Construçáo de rodovias e ferrovias;
4212OOO Construçáo de obras-se-artes especiais;
4213AOO Obras de urbanizaÇâo - ruas, praças e calçadas;

^r)r-rôi 
Construçáo de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construçÕes de correlatas, exceto obras de irrigação;

4313400 Obras de terraplenagem;
4321500 lnstalação e manutenção elétrica:
4322301 lnstalaçÕes hidráulicas, sanitárias e de gás;
4399103 Obras de alvenaria:
4399105 Perfuração e construçáo de poços de água;
49248OO TÍansporte escolari
6021700 Atividade de televisão aberta;
6391700 Agências de noticias:
742OOO4 Filmagem de festas e êvêntos;
7711OOO Locação de automóveis sem condutor:

7732201 Aluguel de. máquinas e equipamentos para construção sem operador,
exceto enoârmes:

79112OO Agências de viagens;

7990200 :""ã1ffi§,:*ervas 
e outros serviços de turismo não especificado

Cláusula Quarta - a êmprêse iniciou suas atividadês em 17101/2008, e o prazo
de duração da empresa é por têmpo indeterminado;

Cláusula Quinta - O capital é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais),
integralizado neste ato em moêda correntê do Pâís.

Cláusula Sexta - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada
exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração,
procêdendo à elaboração das demonstrações Íinanceiras, cebendo ao titular, os
lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sétima - Declara o titular desta ElRELl, para os devidos fins e efeitos de
direito, que o mesmo nâo participa de nenhuma outra empresa desta natureza
jurldica.

Cláusula Oitava - A empresa será administrada pelo seu titular ERNANDES
FERNANDES MOURA, a quem caberá denlre outras atribuiçÕes, a representação
ativa e passiva, .iudicial e extrajudiciel desta ElRELl, sendo a responsabilidadê do
titular limitada ao capital integralizado.

&
Certiíico o Registro em O1l1Ol2Ol8
Arquivamento 15600259709 de 01/í0/2018 protocoto 186433166 de 1209/2018
Nomê da empresa E F MOURA SERVTCOS DE CONSTRUCAO EtRELt NtRE 156002s9709
Este documento pode se. verificado êm hnp://Íeginjucepa.pa.gov.br/autenlicacaodocumentos/autentjcacao.aspx
Chancela 5í 057675253650



Cláusula Nona - O administrador declarâ, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da empresa, por lel especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela' a pena que vede,
ainda quà temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar'.de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,

contra o si"tema financeiro nacional, contÍa normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art 1'011, § 10 do
cc)
clâusula Décima Primeira - As partes elegem o foro de ITAITUBA/PA para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exerclcio
e cumprimento dos direitos e obrigaçÕes resultantes deste contrato, renunciando a
qualquer outro, poÍ mais privilegiado que possa seÍ.

Itaituba-PA, 12 de Julho de 20í 8

€pryuuo€s ,t U2A
ERNANDES FERNANDE S MOURA

RG: 4497566-PC/PA, CPF no 741.026.212-53

CeÍlifico o Registro em 0111012018
Arquivarnento 15600259709 de Oíl.t0/2018 protocoto t8&í33166 de lZOgl2018
Nome da eínpresa E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EtREL| NtRE .t5600259709
Este docurnento pode ser vêrificado em http://reginjucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentovautenticacao.aspx
Chancela 5'í 057675253650
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't86433166

NrRE 15600259709

CNPJ 09.3 I 9.57210001 -02
CERNF]CO O REGISTRO EM OI/I0/2018
SOB N: 15600259709

ô//e

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Ntr{TRIZ

Marcelo A. P. Cebotãõ
Secretário Geral

certifco o Registro em o1t1ot2o1| 0211012018

Arquivamenlo í5600259709 de Oí/10/2018 protocoto í8&+33í66 de 1ZO9l2018
Nome da empresa E F MOURA SERVTCOS DE CONSTRUCAO EtRELt NtRE 15600259709
Este documento pode ser veÍificado em http://regin.jucepa.pa.gov.brlautenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 51 057675253650
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16/10/20!8 Comprovantê de lnscriçáo e de Situação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie.iunto à
RFB a sua atualizaÉo cadastral.

A informaÉo sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte-

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NúMERo DE rNscRtÇÀo
09.319.5721000í.02

ÁTRtZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ÂBERTURÀ
17101t200a

NOME EI,iPRESARIA!
E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCÂO EIREU

DO ESÍ BEIEC|MENÍO (NOllE D€ FANÍ StÀ)

rco E DESCRTÇÃO D^ AÍTV|DADE
41.204{0 - dê edificios

LOGRAOOURO

R DECIMA QUINTA
NÚMERO

SiN
COMPLEMEMÍO

SALÂ A
CEP

68.í80.420
&q]RROr'DEIRIIO
BELA VISTA ITAITUBA PA

ENDEREÇO
TELEFONE

9182-2133

17t01t200a

ESPECiÁf

ME

25.39.0{í - Serviços de usinagem, tomêaria ê solda
33.íG7'{,7 - Hanutênção e Eparaçáo ds máquinas e aparêlhos dê ÍeÍÍigêraÉo o ventilação parâ uso induslÍial scomercial
38.ír4{x) - Coleta de iesk uos nãoí.Íigoso§
42.íí-l.Oí - Construção do rodovias o faÍÍoviôs
42.12.{r{0 - Construção do obiaa do artê Gspeciâi§
42.í 3{{D - Obras dê uôarizáçáo - ruas, praçís o cahâdas
1222-7-41 ' cotÉittéo de rrdes dê abastecimeÍto d; água, cobta dê esgoto e conslruçôes corÍêlata3, oxcêto obrâs dêirÍigação
i|;}.í3-1,.00 - Obra3 de toÍrapÍoõagem
iA2í.9)0 .lnstâlação e manutânçáo qlótricâ
43.?.34í - lr|3tahções hidÉuli:as, sanitíria3 e de gás
,l:1.99-í.{13 - Obrô3 de atvenaÍia
43.99-l{5 - Perfuraçáo e constÍuçáo de poçor de água
49,2/§{10 - Trânsportê escolar
ô0.2í -7{0 - Atividades dê teleúsão aberta
63,9í -7{r0 - Agências d. notícias
74.20{{14 - Filmagem dê Íestas e êvontos

srcato andaimes

anteriormente

opêradoÍ,

77 -o-00 de áutomóveisLocação sêm coodutot
-32-277 -o1 uo d€ utnasAlug máq equipamsntos PaÍa semconstrução

79.1 -2401 deAgências viagêar6
79.90-2{10 de reseryas oútros tude nsmo não

É DAS ATMDÁDES

IGO E

230-5 - Limitâda de Nahrrezalndividuâl de
DA NATUREZA

ESPECTÂt

MOTIVO DE

EÀITE FEDERÀTÍVO (EFR)

srTUÂÇÃo
ATIVÀ

Aprovado pela lnstÍução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016
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