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ATO DE ALTERJTÇÃO DA I R FERREIRA BORGES EÍRELI

CNPJ n" 36-590' 142IOOOl-OI ffi
IVANRoDRIGoFERREIRABoRGEs,naçionalidadeBRASILEIRA,nascidoem16/10/1986.
SOLTEIRO, EMPRESARIO, êPí * ãíã.ZI+ZJI-S+, CNNTCIRA DE IDENTIDADE N" 487O026'

óreão exoedidor ssp - Go, ,.riã"r,,"'" aã*itiii"altul ná(") nue FRANCISCO MACEDO' 953. BELA

vr-sre, irnrn-mA, PA' cEP 68180360' BRASIL'

TitulardaempresadenomeIRFERREIRABoRcESEIRELI,registradanestaJuntaComercialdo
E$ado do pará, sob NIRE n' I *àô36 à;i:;;m s"ae e.,eniaa vanfráo Barata' sN ' centro Aveiro' PA'

cEp 68150000, a".,ia.-"#"iiJ"-"iã i" - õ"a*tÍo Nacional de Pessoa Jurídiça/MF sob o n"

36.590.142/(,00I_OI, delibera; 'j;;o;;*"te alteração' nos teÍÍnos da Lei n" 10.4061 2@2, mediante
Éã
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as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

OBJETO

CLÁUSULAPRIME,IRÂ.ltempresapassaaexercersuasatividadesnoseguinteendereçositoàRUA
rn-euõisõo rvrACEDo, r ror' se,Nió aNIToNÍo' ITAITUBA' PA' cEP 68'l80-6lo'

cLÁusuLA SEGUNDA. A empresa passa a t€r o seguinte^obieto:

CoMÉRcto VAREJI5TA oÉ'-vÃtpnrals DE 
-C61;STTUÇÃ9 EM GERAL ALUGUEL DE

rvrÁeurNes E EauIPAMEiiãi;Àú-êóns -TRUÇÃo 
sEM'openaoon' ExcETo ANDAIMES

coNsrRuÇÃo DE EDIFIcI;s éôN;iRÜõÂô-ós nooovtes E FERRoVIAS oBRAs DE

uRBANIzAÇÃo - nues' iniç.ãs 
-i-êÀiCeoas 

MANUTENÇÃo DE REDES DE

DtsTRrBUrÇÃO DE ENERGTA ÊLàrnrce _oBRAS DE TERRAPLENAôEM INSTALAÇÀo.E

MANUTENÇÃo ELETRICí 
"Ãi:siÀiÂçOes HIDRÁILIcAS' sANlrÁRlAs^-F DE GAS

rNsrALAÇÃo E MANUTENçA-ô 6e sI#eY4;^cINrRÂIs DE AR coNDIcIoNADo' DE

VENTILAÇÃo E REFRIGERXÇhb- peúuneÇto--P- coNsrRuÇÃo DE PoÇos DE AGUA

COMÉRCIO VAREJISTA PU.êii, ANTTA, PEDRA- BRITADA, TIJOL.OS E TELHAS SERV.IÇO DE

TRANsPoRTE oe po.ssÁàâi*i&-*- L"tÁúg- DE AUToMovEIS coM MoroRISrA

TRANspoRTE ESCoLAR 
'r.-õêÀúo. DE AUiOMÓvEIS sEM CONDUTOR AI-IJGUEL DE

MÁeurNAs E Eau IPAMEN;Tã; iênicol"s s-EM-oPERADoR coMLRClo vAREJ lsrA DE

MATERTATS DE coNsTRuÇxó'iü-õÉnÀr- àovtncro VÀREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EM GERAL.

CNAE FI§CÁ.L

4744-o/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral

+ilo-1,rca - serviços de pintura de edi{icios em geral

7732-2101- aluguel de máquinas e equipamentos para Gonstrução semoperador' exceto andaimes

háiJ|rco -ãt"Eu.t d" -aquinus t equipamentos àgrícolas sem operador

77lI-OIOO - locãçao ae automóveis sem condutor
4924-8lOO - transporte escolar
4g234t»2- sewiço de transpone de passageiros - locação de automóveis com motorista

ilqaÃrci - comércio va§iita de tai' ar"iá' pedra britada' tijolos e telhas

4399-l /o5 - perfuração e construção de poços de água

4t 2O-4IOO - construçâo de ediflcios
4322_3/02 _instalação . -*uàrrião a" sistemas centrais de ar condicíonado, de ventilação e refrigeração

Req: 8IOOOO0O3I9E4O Página I

1U06/2020

Cerüfco o RegrsBo em 1 U06,2020
iã"i"r.**"zirmm$gs de 1810612(»0 Píotocolo ãx2587í5 de 18m62020 NIRE '156003ô1235

t.tcine os eíÍtpíEs I n fERREIRA BoRGES EIRELI

Lü;;;il-p"d" .er t ermao ert r*õvÀú pw pa'gov'bÍ/augtticâcaodoo'neflto6'auterdiizcao aspx
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ATO DE ALTER,qÇÃO DA I R FERREIRA BORGES EIRELI
CNPJ n' 36.59O- 142IOOO I -O l

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

4321-5/OO - instalação e manutenção elétrica
431341OO - obras de terrâPlenagem
4221-9tO3 - manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanízação - ruas. praças e calçadas
42I2-OIOO - construção de obras-de-arte esp€ciais
421l-l/Ol - construção de rodovias e Grrovias

DO CAPITAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital anterior totálmente integralizado passa a ser de R$ 5O0'00O.00

lquinhentos mil reais), em moeda corrente nacionat, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado'

neste ato, pelo titular.

DA ADMTNISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A adminisração da empresa caberá a IVAN RoDRIGO FERREIRA

BORGES, NACiONAIidAdE BRASILEIRA, NASCidO CM iOITOIISIO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF N"

ols.2t4.i5t-54, CARTETRA DE IDENTTDADE n" 487OO26, órgão expedidor s_sl - 99, residente e

áomicitiado(a) no(a) RUA FRANCTSCO MACEDO, 953, BELA VISTA, ITAITUBA. PA. CEP

68180360, SilASiI- com os poderes e atribuições de administradot autorizado o uso do nome

empresariá1, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social. bem como onerâr ou alienar

beás imóveis da sociedade, sem autorízação do TTTULAR'

DA DECLARAÇÃO DE DESTMPEDIMENTO

CLÁUSULA. QUINTA. o(s) administrador(es) declara(m), sob.as penas da lei' que- não.está impedido de

í.... u "a-iiistração 
da sociidade, por lài áspecial ou em vimlde de condenação criminal, ou por se

"i"orr*, sob os efeiios dela" a pena quL vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou

poa ".1*" 
falimentar, d" p.arn*i"uçáo' peita ou subomo, ioncussão' peculato ou contÍa a economia

iãp.,ú, .o"t" " sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência' coltra as relações

de consumo, fe pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

cLÁusuLA sExTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do

contrato social passr a ser ITAITUBA PA'

CLÁUSUI,A §ÉTIMA. As Cláusulas e condições eíabelecidas em atos já aÍquivados e que não foram

expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor'

Em fece des altenrçõca rcim8, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei no lo.4o6Doo2'

mediatrte as condlções e cláusuhs segultrtes

coNsoLlDAçÃo Do CoNTRAT() §()CIAL

Req: 8lOOO00O319840 Página 2

B

3

7

E

rt
1UÉA020

CeÍti§co o Regtsro em 18/612020
n qrir"n-nJzmoosgss dê rü0612ü20 Pmtocolo 20't258715 de 18'(§I2(m NIRE 156fl)361296

No e da eírprEsa I R FÊRREIRA BORGES EIRELI

Ê<. o*Àáo poo" *r ríeíificado êrn hüp:/r.egh.Fcepa{a gov bÍtauúeílicacaodoq, Enlc'/aul€Ílticecao a§px
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ATO DE ALTERAÇÃO DA T R FERREIRA BORGES ETRELI

CNPJ n" 36-59O. t 42/OOO l -O I

MN RODRIGO FERREIRA BORGES, nacionalidade BRrôrslLElRA, nascido em 16/10/ 1946.

iOITEIRO, EMPRESARIO, CPF N"OI8,214,25I-54, CARTEIRA DE IDENTIDADE N" 487OO26.

ãrgão .*p.aiao, ssp _ Go, residente e domieiliado(a) no(a) RUA FRANCISCO MACEDO. 953, BELA

vÉTA,ITAITUBA, PA, CEP 6A160360' BRASIL.

CLÁUSULA PRIMEIRA- A empresa que gira sob o nome empresarial: I R FERREIRA BoRGES

EIRELI.

cLÁusuLA SEGUNDA. A empresa tem sede: RUA FRANCISCO MACEDO, I lol, SANTO

ANTONIO. ITATTUBA, PA, CEP 6E.I80-6IO.

cLÁusuLA TERCEIRA. A empresa pode, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou qualquer

dependência, conforme contrato constilutivo.

CNAEFISCAL

Req: 8IOO0OO03l9840
Página 3

ffi

CLÁUSULA QUARTA. A emPresa tem por objeto(s):

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CO-NSTRUÇÃO EM GERAL_ A]-UGUEL DE

úÀôúrNai e eõúpalr{ENTos iane coNsmuçÃo sEM opERADoR, ExcETo ANDAIMES

éóç-srnuÕnb ôe eorricrôí cóNsTRUÇÃo óe nooovns E FERR6yIAS 6BRAS DE

úniiÃi.iüÃçÀo - nues,--pnetÀs E cALÇADAs MANUTENÇÃo DE REDES DE

DT'TRIBUIÇÃ' DE ENERéIA ÉiÉrnrca -'BRAS DE TERRAPLENAôEM TNSTAL3§Ã,,I
íÀnu"iffiérió ítinrcí'- rNãi-er-ÀçoÉs HIDRÁULICAS, sANIrÁRIAs E DE GÁs

ilisiÀiÃbÀó E MANUTENÇÃ9 DE 5ISTEMAS qENTRAIS DE AR coNDICIoNADo. DE

VENTTLAÇÃO E REFRIGE-R-iÇÃO renrun4Ç{o--t coNsTRUÇÃo DE POÇos DE ÁGUA

cõl"lbnCrô ú^RE'STA DÉ cAL, ARETA, pEDR i BRITADA, TIJ'L9S E TELHÂ' SERVIçO DE

TRANSPORTE DE PASSAõEIiOS . LOCAÇÃO .DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA

TRANSPORTE ESCOLAR r_-oceçÃo DE AUiOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE

MÁQUTNAS E EaUTPAMEúó; Àcfucol-as S_E-M,qPERADOR COMÉRCIO VARETISTA DE

MATERIATS DE coNsTRüeÃó eü cener_ coMÉRCtO VAREJISTA DE MATERÍAIS DE

CONSTRUÇÃO EM CERAL.

8à

-(,

Ét,

47444/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral

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

i11i-itol - uit gr.r"t de máquinas e equipamenú para construção sem -operador' 
exceto andaimes

tláiÀrco - Auáuel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador

77 I l4/OO - locação de automóveis sem condutor
4924-E/oO - tÍansporte escolar
49234/02 - seívifo de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

+li44lo4 - comércio varejiita de cai, areia, pedra britada' tijolos e telhas

4399-l/O5 - perfuração e construção de poços de água
4|ÀV/OO - construção de ediÍIcios
4322-3lOZ - instalaÉo . -unrt r,çào a. sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4322-3/Ol - instalações hidníulicas, sanitárias e de gás

4321-5/OO - iníalação e manutenção elétrica
43 l3-4100 - obÍas de teÍraplenagem

18r06i'm20

CeÍtifico o Regisro em 18106/2020

Ãr*o"r*tt"-zomOa$g de 1UO6a2@ PÍolocolo 2042587Í5 de 18ffi2ÍU0 NIRE tsdxx§í295

Nqne da ãrplEÊa I R FERREIRA BORGES EIRELI'Êál0"1ÃÃá 
p"o" *, y€Íifieado em htEJ/Íegin juceps.pa.gor.bÍ/aLdenlicacaodoorÍrêí[osraúeÍdrcâcao.aÊpx

Chancêla 953216{28íí51



CNPJ n" 36-59O' 142|OOOI-OI

4221.g/o3-manutençâoderedesdedistribuigâodeenergiaelétrica
bri-âi',óó - our.. á" ,tu.ttização - ruas' praças e calçadas

ailz-otoo - con$ruçào de obras-de-ane esPecrars

iãii-ilõi - 
"onrt^ção 

dt todovias e ferrovias

CLÁUSULÂ. DÉCIMÀ TERCEIRA. FiCA EICiIO O fOTO dE ITAITUBA PA, PATA O CXCTCÍCiO C O

.-r'ô;;;"1; o* ãit"it* 
" 

*iÉãioes resultantes deste ato constitutivo'

CLÁUSULA QUINTA' A empresa iniciou suas atividadcs na d8lta l8/o2l2o2o' e seu prazo de

duração é indeterminado'

EIRELt.

CLÁUSULA SEXTA' A empresa tem o capital de R$^50o.O00'00 (Quinhentos mit reais)' totalmente

subscrito e integralizado, neste aio' em moedacorrente nacional' de responsabi lidade do tirular'

CLÁUSULAsÉTlMA.Aresponsabilidadedotitularérestritaaovalordocapitalintegralizado'

CLAUSULA oITAvA' A administração da 9lqre-sa caberá isoladamente a IVAN RODRIGo

FERREIRA BoRGEs, com os poderLse atribu^iç_ões de r€ir"r"ri"ça" ativa e passi-va' judicial e

extraiudicialmenre' podendo praticar todos o'.utot "olnpttá"iit"i' 
ào objeto' sempre de interesse da

"*paaau- 
autorizado' o uso do nome empresarlal'

CLÁUSULANONA'Aotérminodecadaexercíciodaempresa'em3l'de'dezembro''proceder-se-áa
elaboração do invcntário' o""ilil;;;;;;;;;i; a" u'tãnçá'ot resultado econômico' cabendo ao

túat, ás lucros ou perdas apurados'

CLÁUSULADÉclMA.Falecendoouinterditado.o.titular,aempresacontinuará.suaatividadecom
herdeiros ou sucessores. "u" 

.lã" i"I"- ãJ-in.*i"tir,ao i"iàt*ittttt' o valor de seus haveres será

aourado e liquidado t"- o"::';;5;;ià" ptJ-""itr d" ;;;; à dau da resolução' verificada em

úãlurrço "tp"éiul-ente 
levantado

CLÁUSULADÉcrMAPRIMEIRA.oAdministradordeclara'sobaspenasdalei'quenãoestá
irnnedido de exercer a administração da empresa, p". r"i .rp-"'"iài'ãu "ã r.imia. de condenação criminal'

lm;.;::ru:x,*":',.::':ãli::ff::;ff"'ii,::,ro"'i*'rarimentar'-de 
prevaricação' peita ou

subomo, concussáo, or."rurJ, 
'"i 

"ãrri.I-"'.-"-ono-iu 
p"p"rái'À"r. o sistema financeiro acional' contra

normas de defesa ao .or,"orrãri"L]ãi"r *i"Éu", â" .on.,r*o' fé pública ou propriedade'

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA' o Titular da empresa declara' sob as penas da lei' que não

participa de outra "*pr".."iu"*Ir--u 
inodalidade, estanáo desimpedido para construir a presente

ATO DE ALTERAÇÃO DA T R FERREIRA BORGES ÉIRELI

ITAITUBA PA, 17 de junho de 2O2O'

IVAN RODRTGO FERRETRA BORGES

Req: 8IOOOO0O3l984O
Página 4

18tc6Í2020

C€ítifico o Regisíro em 181062020

n qrir"án 'zmmses$ 
de Í8/06Í2{120 píptocolo 2oa258715 de .t8/06ã@0 NtRÉ t56gxt6í295

Norne ds empí€§a I R FERREIRA BORGES EIRELI

E§ie dooÍÉnto pod€ sêÍ veríiado eíu hlts/íeginjucepa.pa.gov.bÍ/autefilicacaodocrmento6rat eí{icacao'a§px

ChancÊla 953216928í í5 1
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2íJ125a775

TERI'O DE AUTENTICAçÃO

OÂ EIPRESA R AORGES EIRELI

TO
EVÉXTO .ÂLTERÂCAO lExcETo

:\tal Rlz

#9UCE{',\

NIRE 15600f61295
CNPJ 36 590 l4?]OOOl-Ol
CERTIFICO OREGISTRO EM tE/06,?O2O
SOB N: 2lroooó5E196

lrl lililllillli[il,llillffi l lll l[

ElTNTOS

o5r - coNSer-IDAaÀo DE coNTRATo.EsrATtro ARQUIV MENTo 20000658396

REPRI,SE\'T.4§Tf § Q('E .ISSI]\A&T}I I'ÍGITAL\IE\-TE

Cpf O I a2l:t:5154 - IV,\N RODRIC,o FERREIRA BORGES

rsre ppocesio É pg Rrcrsrro aurolaÁrtco, pisposro prr-a rN pngl N" 62. DE lo DE MAto DE:ol9

Fcrnando Nil Vclasco Junior
Sccrcthrio (lcral

18/0fl2020
Certifico o Regisfo em 1U06,n02O
ArqúyarÍEírto ãn0(É58396 de í€106Í2020 PÍolocolo 2042587í5 de 181064020 NIRE í560ü361295
Noíne da empíesa I R FERREIRA BORGES EIRELI
Este docrrlEÍrto pode s€í rcíificado em hlF/íeginlqa.pa.gov.MauledicacaodooJmenlcJaJhítti:cao.asIlx
Châncêla 953216928í5451
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&
REPÚEIICA FEDERATIVA DO BRASIL

cADAsrRo NAcIoNAL DA PEssoA .luRiolca

iiirERo D€ rNscRiÇÁo

36.590.1212,0 r1{l'l
ÍgÂTRlz

CO PROVANTE DE rNScRrçÃo E DE srurçÃo
CADASTRAL

06103noã,

I R FÉRREIRÁ BORGES EIREU

U1.O DO ESTABÉLECI,.ENÍO {NO'IE DE F^rfiÁ§A)

AÍrrERlCA COIISTRUCOÉS E SERVICOS

PORÍE

E

E oÀ ÀTt!,to.ao€

17 .,lil-o-99 Comércio v.rêjista de matsaiaia de conauuçáo em gêral (ObpeÍlsada I

GOE ó^s AÍtuoaDES
i11,20.a"00 - Constsuçào do edifrcic
,t2,íí-1.{rt - Consfrtção do todovias a hrtov'rai
42,í 2-lr-00 - coÉtruçâo de obí.s de aÍto e§pecilis
lz.f lalo - Otras ae urtants cão - rua5, praça6 e caháda3
lZ,zf-gal - m.tttf"ttção do Édo! do distibuiÉo dê energl' slátrica
/a3.t3-a{X} - Ob.!§ ds t ttaplên gÊm
/l:},21-$ll0 - lÍlstaraÉo q manutqrçào ststsica
43.223.{rl - lnstalaçóG hldÉulicts, sanlÉrÉ! e do gá§

;ã:tt-iii - i;r,t"t"A. e nunr*e6fo de sirremar qárais de sr cüdickxEdo, de verúilaçáo e rctttgêr.ção

a3,30{{),, - SsÍviçc ds [Íntrrs d3 êdficios em gerâl
.3.e &í {5 - P..tuàção o eoíEtruÉo ds poç6 dc água
li-ifaar - c"-1""i" vãÍeiista dc cal, .têil, pedra b.iLd4 üiolc ê reÚtas

ià.iiiii - i"rvti. o. trarispotu oe ialsagàto§ - loc.Éo da auto' n'ob com motoÍist'
49.2,{-8{0 Tr.'|spoÍte 6colar
77 íl Jl{0 Locaçào de âulomóvêis sefil condúoí
f7 .31 440 Aluguel de máquinar e equipamento§ agícolas som op€radot

?7 32-24 1 Aluguel dê máquinas e êquipamênto§ para corlsbuÉo !tm operddor, êxcêto andaimê§

Ec
l.aturezaUmilada EmptssáÍidê (delBdividual R€sporEafÍlidadê230-5 Émpíêsa

LOGRÀOOURO

R FRANCISCO UACEDO

BÂIRRO]TXSÍRíTÔ

SANTO AI{TONIO

It01

IÍAIIUBA

TELEFONE

($) 35r8.no00

CCI{PLEUENÍO

CEP

68.í8(}4í0

ENDEREçO E

PA

ENTÊ fEOERA'IIVO lEFR)

ANVA

iloÍlvo DE slÍ

06103,2020

ESPECIÀr
SI ESPECIAL

(')Ádlspê?sodearvárásetfl,,rtçÀsédre,biperryÊenMrqre-I,Ieni€"'§'êgu's,loscqlst6'll9s/'aResoluÇ'oCGS'M'o51b11&
n'nho de m1g. ou da lesstaçÁo parà- àãíiiàa"-iá ócslv pa* entãs eoetaavar' náo tênú a- Rê.f,, ' 

Fo&d suahuet
' íê9í,oâ!I,bitÍ,ado quanlo às ativiraÚles d'sp€nsâdâs'

Página:1r1

xutlÉRo

ApÍovado pela lnstrução Normativa RFB no 1 '863' dê 27 de dezembro de 20 18'

Emitido no dia í8r06r20m às í/t:06:20 (dáa e hora de Brasília)'
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