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SECRETARIA MUNICIPAL OE EDUCAÇÀO
GABINETE OO SECRETARIO

Itaatuba-Pará. 1 81 1 01201 8

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

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

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

nome CIVI & EF QOME8QIQ E §EBV!ÇO LTDAI!úE, antes residida na Rua Carleto Bemerouv Bela

\/ista no 61 CEP 68.180-400 ltaituba-PA passará a atender com a razáo social EF MOURA SERVIÇOS

DE CONSTRUçÀO ElRELl, no êndereço: Avenida Aramanay Couto (Décima Quinta Rua), No 868,

CEP 68.180-420, Bela Vista, ltaituba-PA, à qual pedimos atualizações de cadastro junto ao contrato

de no 201803í0, celebrado entre o Fundo Municipal de Educação e a Empresa, em questão, ato que se

Íaz necessário, para Íins de aceitação e atualizaÇão de dados prectsos e legais.

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

I Requerimento de Aditlvo de Altereção de Nome da Razão Social e Endêreço da Empresa (em via oriqinal)

refeÍênte ao Contrato de No 201803'10l

2 Cópia do contrato no 20180310 - Objeto: Reforma da Escola e revitalização da arquibancada e plso, e

construçáo da cobêrtura da quadra da E.E.E.M. Professora Maria do Socorro Jacob (em í5 páginas),

3 Cópia do Contrato Socaal de Sociedade Limitada (R.R. Ouêiroz LTDA) (em duas páginas A segunda frente e

verso);

4 Cópia da Primeira AlteraÇáo Contratual (DE: R.R. Queiroz LTDA.ME PARA

LTDA-ME) (em duas páginas. A segunda frente e verso);

5 Cópia da Alteraçáo contratual da Sociedade CM & EF Comércio e Serviços LTDA-ME (conforme cláusulas dc

contrato) (paginado de 1 a 3);

.1 Copia da Alteração de Contrato Social Sociedade Limitada em EIRELI para E F Moura Sêrv de Construcào

ElRELl, em anexo, ô termo de autenticacão (em quatro páginas)

Cópra do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) - E F Moura Serviços de ConstruÇão EIRELI

Sendo o que temos para este momento
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CM & EF Com io e Servicos

cl

Atencrosamente.

Memorando N" 698/2018
A sua Senhoria Diretor de Compras da PMI
O Sr. Joelson Aguiar
Nesta.

Assunto: Solicitação de Alteracão de Nome da Razão Social e Endereço da Empresa.
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A SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCACÃO DE ITAITUBA PA

REQUERIMENTO DE ADITIVO DE AUTERACÃO DE NOME DA RAZÃO

SOCIAL E ENDERECO DA EMPRESA

ATT: Sr AMILTON PINHO.

A empresa EF MOURA SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ ns

09.319.57210001-02 Situada Na Av. Aramanay Couto (DECIMA QUINTA) Ne 868 CEP

68180-420, Bela Vista, ltaituba - PA vem por meio DESTE REQUERIMENTO SOLICITAR A

AUTERAçÃO DO NOME DA RAáO SOCIAL E ENDEREçO que antes era CM & EF

COMERCIO E SERVIçO LTDA-ME CNPJ 09.319.5721OOO7-O2 antes residida na Rua

Carleto Bemerguy Bela Vista Ns 61 CEP 68180-400 ltaituba PA, para o endereço e

nome, EF MOURA SERVIÇOS DE COSTRUÇÃO EIRELI inscrita no CNPJ ns

09.319.57210001-02 Situada Na Av. Aramanay Couto (DECIMA QUINTA) Ns 868 CEP

68180-420, Bela Vista, ttaituba - PA, no CONTRATO DA LICITAçÃO 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 É: CONTRATO ns 20180310
CONCORRENCIA N9 OO2l2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PROFESSORA

DO SOCORRO JACOB, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada Na Cidade De

Itaituba - PA do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para que não haja mais

divergências entre empresa e contrato, vão em anexo: 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 O CONTRATO DA OBRA DO FUNDO MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO EM VIGOR SENDO EXECULTADAS.

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

16 de outubro de 2018 ltaituba PA.
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R. R. QUEIROZ LTDA.
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Rua Silvério Sirotheau Conêa, '1 139 - Aldeia - CEP: 68040-020 - Santarém/Pará

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA

1. RODNILSON SILVA QUEIROZ, brasileiro, solteiro, nascido em 26103/1979, CPF no

597.538.622.-53, contador, identidade no 3.188.697-SSP/PA-2"v, residêntê e domiciliado
na Alameda Cinco, no 33 - Bairro Jardim Santarém, Cep:68030-400-Santarém/Pa; e

2. RAIDENIZE QUEIROZ DE MATOS, brasileira, casada com comunhão parcial de
bens, nascido em 2210311971, comerciante, CPF no 402.87 8.07 2-15, RG no 2.778.113-
SSP/PA, residente ê domiciliado a Alameda Cinco, no 33 - Bairro Jardim Santarém,
Cêp:68030400-SantarémiPa, constituêm uma sociêdade limitada, mediante as sêguintes
cláusulas:

1". A sociedadê girará sob o nome empresanal de "R. R. QUEIROZ LTDA." e terá como
nome de fantasia a expressão 'NORTE CARTUCHOS" com sede e domicilio na Rua
Silvério Sirotheau Conêa, 1 139 - Aldeia, Cep; 68040{20 Santarém /Pa.
28. 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 moeda corÍente do
PaÍs, pelos sócios:

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

b) RAIDENIZE QUEIROZ DE MATOS, participa com 5.000(cinco mil) quotas no valor de
R$-5 000,00(cinco mil reais)

3". O objeto será de

1. 4751.2100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
2. 4753.9/OO . COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS
3. 4763-6101- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4- 4761-O/03 - COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS DE PAPELARIA
5- 82í9-9/01 - SERVIÇOS DE XEROX

4". A sociedade iniciará suas atividades no ato do seu registro e seu prazo de duração é

por tempo indeterminado.
5". As quotas sáo indlvisÍveis e náo poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condiçõds e
preço direito de preÍerência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se

rcalizada a cessão delas, a altêração contratual pertinente.
64. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integraliza$o do capital social.
7a. A administração da sociedade caberá aos sócios com os poderes e atribuiçóes de
gerenciar os negócios sociais; vedado no entanto, o uso do nome emprêsarial em



PRIMEI RA ALTERACÃocONTRA TUAL

1' RODNTLSON S,LVA .QUE.R.Z, brasireiro, .fllg.nascido em 26t03t1g79, cpFs97.s38.622.-s3, contador, identidads .; l.ii'a.bsi-s^sprla-2av, residente À aomiciriadoAtameda cinco, no 33 - Bairro .raroim iàniareÃ,'óãp",ãboso-a00-santarém/pa; 
e

no

na

2. RAIDENIZE QUE|ROZ^_ DE MATOS, brasileira 
- 

divorciada, nascido em 22t03t1971,comerciante, cpF no 4o2.B7a.ot2-15, nc n" z.zia.llà-^ssprpn, *"úãrtá'ããiÀiciriado a AramedaCinco, no 33 - Bairro Jardim.Santargl,ó"p,tbôãô-+ão-santaremtp+ uÃiJ""iât]os componentesda empresa R. R. euErRoz lroa.rvrÉ,'".iáú"rããiãã ã'nrr-sirr"iià siràtr,*"ãr"coir"r, 1í39 _ Ardeia,cep; 66040-020 nesta cidade de sri,tàiãÃ, ártroã 
.oo 

para, com registro arquivado na Juntacomerciar do Estado do pará,, ._oo o úiÀÊlâzo-iôô++qg,.q", a""pr.nãÉÃ';#ào de 17to1t2o0.,devidamente inscrita no cNpJ/MF rob ; ilõó.3õàtztooot_o[-a!t;il; comum acordo,alterar o contrato social conforme ,, .társrtr. u ;o;içõu, seguinte:
ll

.-r
5

.t
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í,;,1'ã?iliá?i3ã-;S31"tt11:#;3Xi1,X3,Hersuv, D s/N - Esq. Rod. rransamazonica - Bera

34. sáo admitidos na socierracl_e o-s sócios cARLos M{gNo BEZERRA RAMos, brasireiro, sorteiro,comerciante, portador do cpF:e35.6eo.soz_ài" o"'iro,sãrãs23_ÊôÊÀl'á;à" em o6to1t1e7e,residente e donriciriado a Av- carreto B".n"rõrv, o - ó.ry.-.g19, n"o irán.ãir."àni"" _ Bera Vista,cep; 68í80-400, nesta cidade de rt"iüüãiÉãl'"-eãr.rarvorê rÉir.ianóÊ§.futuno, brasiteiro,sorteiro, comerciante. oorrador do cpr:.-íÍ.02á.2-rà'_ss 
" {o-Rc: 44g7566_pcrpA, nascido em23111t1980, residente e domiciriado 

" 
nr. crriãà"a1Ã"rgry, D s/N - Esq. Rod. Transamazonica _Bela Vista, Cep; 6g1gO_400, nesta cidade de ffriirOãiÉ.

4"' A sócia RATDENTzE euErRoz DE MATos, artera seu nome para RATDENTzE srLVA euErRoz.

a Altera sua razão sociar para cM & EF coMERcro E sERVrÇos LTDA ME

5a.Os sócios RODNTLSON STLVA QUEIROZ e RA|DENIZE STLVA QUEIROZ, retiram-se da"rciedade, cedendo e transÍerindo suas quotas de capital, bem como di reitos que possuíam sobre asiÉeSmaS declarando a sociedade e individualmente aos sócios haverem recebido cada um aquantia de R$-5.000,OO(cinco mil rea is), dando plena geral e irrevog ável quitação

\
Wp
s

6a' Altera seu capítar sociar para R$ 2oo.ooo,oo(DuzENTos MrL REAIS), sendo o aumeintegratizado neste ato em moeda 
"orr"rt" 

ãã pãi.]-t"' to

seguinte Íorma:
74. O capital social, por força da cessão e transÍerência das quotas, passa a ser distribuído da

sócto
CARLO
ERNAN

S MAGNO BEZERRA RAMOS
QUOTAS
't00.000

R$
100.000,00

o//o

50DES F
TOTAL

ERNAN DES MOURA

200.000,00 100

100.000 '100.000. 00 50
200.000

1
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á. Altera o seu objeto social para:
. 41 .20-4-00 - Construção de edifícios

77.11-0-00 - Locaçáo de automóveis sem condutor
63.9í-7-00 - Agências de notícias
60.21-7 -0O - Atividades de televisáo abêrta
7 4.20-0-04 - Filmagem de Íestas e eventos
38. 1 1-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
33 14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeraçáo e

ventilação para uso industrial e comercial

E por estarem assim justo§ e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias.

8. 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias9. 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
10. 50.22-0-01 - Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares,

municipal, exceto travessia
11 . 49.24-8-00 - Transporte escolar
12. 79.90-2-00 - Venda de Birhetes de passagens para euarquer Finaridade
13. 79.11-2-00 - Agências de viagens
14. 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador,

exceto andaimes
15. 42.í3.8-00 - Obras De Urbanização - Ruas, praças E Calçadas

94. .A admlnistração da sociedade caberá ao sócio cARLos MAGNO BEZERRA RAMos, com ospoderes e atribuiçÕes de gerenciar os negócios sociais; vedado no entanto, o uso do nome
empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor dequalquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens irãOveis da sociedade, sem
autoÍização do outro sócio.

l,,i

104.0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a
administração da sociedade., por lei especial, ou em virtude de conoenaçaã ciiminal, ou poi sêencontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargospúblicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçáo, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra noimas oe deteJà da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

11.'Fica eleito o foro de ltaituba/Pa; para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçôes
resultantes deste contrato.

çf^u;r*
'%%J,' ba, 24 de julho de 20í 3

,la si(.t'a 0utla"
RODNILSON DA SILVA QUEIROZ

EZERRA RAMOS

,-tl yt --. çr.,.,,

)

RAIDENIZE SILVA QUEIROZ

e)' O.,'2.)-
NANDES FERNANDES MOURA

SOB N": 20000362670
Protocolo: 1 3/20'l 514-5, OE i2-210812013

EElrrêsa:1s 2 0100{49 9
CM Á EF COI1ERCIO E

SERV]ÇOS LTDÀ-ME

669289

VILLAS MOREIRA

SEcRETÁRro GERAL

CARLOS GNO
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CARLOS MAGNO BEZERRA RAIVOS NAC.ONAIidAdE BRASILEIRA, NASC,dO EM
9pt_011:?74, SOLTEtRO, Er\4pRESARtO, CpF ná 935 6e0.502-97, CARTEtRA DEIDENTTDADE no 4316923,_órgão expedidor ssp - pA, residente e'oomiciriloo no1al

âXisll^ 
cARLEro BEr\rERcuy, sr! erln vrsrA, rrArruBA, pA, ôÉÉãareo-+oo,

ERNANDES FERNANDES MOURA NAC.ONAIidAdE BRASILEIRA, NASCidO CM 2311111980,soLTElRo, ErvPRESARro, cpF no 741 .026.212-83, CARTETRA DE TDENTTDADE no
1!?7166: órsão expedidor ssp - pA, residente e domiciriado 

"otál ÃürrírõÀ'cARLEToBEIUERGUY, SN, BELA VISTA, ITAITUBA, PA, CEP 68.180.400, BRASIL.

sócios da sociedade Limitada de nome empresariar cM & EF coMERCro E sERVrÇosLTDA-ME registrada legalmente por contraio social devidam".t" àiqriiàã" nesta Junta- comercial do Estado do pará, sob N|RE no 1520i00449g, com sede Av. carretor- Bemerguy "d", s/N, Esq. Rod. Transamazonica, Bera vista rtaituna, Ée,-óÉ"p oa.rgo-+oo,devidamente inscrta no cadastro Nacionar de pessoa Jurídica/MF sob o no09.319 57210001-02, deriberam de preno e comum acordo ajustare, à piuruntu arteraçãocontratuar, nos termos da Ler n' 10.4061 2002, mediant" ,, 
"onoiçã", 

-eJtáietecictas 
nascláusulas seguintes:

,,\I,

4120-4100 - construção de edifícios
3314-7107 - manutenção e reparação de m
ventilação para uso industrial e comercial
4924-8100 - transporte escolar

TEIIAÇAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE CM & E
LTDA.ME

CNpJ n, 09.319.57 z I 0001-02

CNAE FISCAL

F COMERCTO E SERVrÇos

eração e

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA pRiMElRA.Á socieclade passa a ter o seguinte objeto:-^c!"\g]T!Ç4_o DE E_plltctos;_LocAÇÃo DE AúroMoúrrs se, coNDUroR;_AGÊNCtAS DE NoTtCtAS;-ATtVtDADE§ DE TEL_EVISÃo naÉniÀ;-rriüncrr,,l ceFESTAS E EVENTOS;.COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSõS; üNT.TüTTNÇÁCÉ
REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS qE- REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇAOPARA USo INDUSTRIAL E CoMERCIAL;.CoNSTRUÔÃô "DÉ nobovlns E. FERROVIAS,.OBRAS 

.qi^IEILAPLENAGEM;-TRANSPOi?TE EóN úNVCOAçNõ\- ]NTERIOR DE PASSAGEIROS EÍ\4 LINHAS REGULARES uuúICIpÀI-, EXCEToTRAVESSIA;-TRANSPORTE ESCOLAR,-VENDA DE BILHETES OE PÀé§EàENS PARAQUALQUER FINALIDADE;-AGENCIA DE VIAGENS;-ALUGUEL OT- úÀOUINNS TEQUIPAIVENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADON XCTTO"ANDAIMES;-
OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS PRAÇAS- E CALÇAONS;-ÉENTUNÀçÀO 

-I
coNSrRUÇÃo DE poÇos DE AGUA;-TNSTALAÇóES úrorüúLióÀslêÂirriahrÀs r
? _E _G_A 

s,,,1 ! s rA LA ÇÃo E Jvl A N u_r E N Ç Ã o E L ET i I cA ; 
_ c o N si n ú çÁ õ oÉ' o B RA s _ D E _ARTE ESPECIAIS;-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIiVITT.ITO 

-OE "NOÚÃ

COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÔES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
I RRIGAÇÃO;.OBRAS DE ALVENARIA..

Req: 8 1600000392420

áquinas e aparelhos de

Páginzr I

xi



ALTERAÇÃO CONTRÂTUAL DA SOCIEDADE CM & EF COMERCIO E S
LTDA.ME

í-usrcsea\1.!*.Íürc* *r@N*M y'

nilvtços /
\.-_.. ,.,,--"

CNPJ n' 09.3 19.572l0001-02

6021-7/00 - atividades de televisão aberta
639í -7100 - agências de notícias
7420-0104 - filmagem de festas e eventos
7711-O\OO - locação de automóveis sem condutor
7732-2101 - alugúel 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
4322-3t01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4321-5i00 - instalaçáo 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-A(iO - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4212-O|OO - construção de obras-de'arte especiais
4211-1t01 - construção de rodovias e ferrovias
381 1-4lOO - coleta de residuos não-perigosos
7990-2/00 - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados

anteriormente

CLAUSU LA QUARTA. Retira-se da administraçã o da sociedade CARLOS MAGNO

BEZERRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 061011197 4,

EI/PRESARIO, CPF: 935 690 502-97, CARTEIRA DE IDENTIDAD N" 4316923-SSP-

PA, caberá isoladamente administração ANDES MOURA

QUADRO SOCIETARIO

CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio(a) CARLOS ylgryg.BEZERRA
RÃúôê,detentorde100.00o(cemtvlit)quotas,novatornominat deR$1,00(umReal )

cada uma, correspondendo a R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

cLÁusuLA TERCE|RA. O sócio(a) CARLOS MAGNO BEZERRA RAMOS transfere o

valor de R$100.000,00 (Cem Mil Reais), de SuaS quotas, direta e irrestritamente ao sócio

Lni.iÀúors FERNANôES rVrôunn, dã sesuinte forma: QUOTAS DE CAPlTALdando

plena, geral e irrevogável quitação'

Apos a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio(a), fica assim distribuido:

Êhr.r-nr.rôÉs FERNANDES úOUnn, com 200.Ooo(Duzentos Mil) quotas, perfazendo um

total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

i"ürLãnOo o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

A sociedade poderá prossãóúiito' "p"n" 
01 (hum) sÓcio(a) nelg qra1o.1lxlmo de'180

(cento e oitenta) dias, com-tÃe na hipótese coniid, no artigo 1.033 da Lei '10.406/2002'

DA ADMINISTRAçÃO

Req: 8 1600000i92420

a ERNANDES

Página 2
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AI-TURAÇÃO CONTRATUAL DA SOCItrDADE CM & E}'COMERCIO E SE

LTDA-ME
Ços

CNPJ n" 09.319.57210001-02

nacionalidade BRASILEIRA, nascido em23l11l1980, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF no

741 026.212-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE no 4497566, órgáo expedidor SSP - PA,
residente e domiciliado no(a) AVENIDA CARLETO BEI\4ERGUY, SN, BELA VISTA,
ITAITUBA, PA, CEP 68.í80-400, 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 DECLARAçAO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. O(s) administrador(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 fallmentar, 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, fe pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇAO E FORO

cLÁusuLA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes

resultantes do contrato social permanece ITAITUBA-PA.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condiçÕes estabelecidas em atos já arquivados e
que não Íoram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

I'IAITUBA-PA, 11 de novembro de 2016

á)
,./

í(-,
CARL S Í\NAGNO BEZER RAMOS

CPF: 935.690.502-97
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ERNANOES 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 Bêmerguy, SN, Bela Vista,
Itaituba, Estado do Pará e CEP: 68.180-400, Brasil, únicô sócio da sociedade
empresária Limitada CM & EF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av.
Cârleto 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 15201004499, lnscrita sob o número de CNPJ 09.319.5721000í -02,
consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, da Lei
1 O.4OO|2OO2 (Código Civil), resolve:

Cláusula Primêira - Fica transformada esta 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 integralizâdo passa a ser de R$
400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), em moeda corrente nacional da Empresa
lndividual de Responsabilidade Limitada mencionado na cláusula anterior.

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

ALTERAçÃO DE CONTRATO SOCIAL
TRANSFORMAçAO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPOSAB]LIDADE

LIMITADA - EIRELI
cM & EF COMÉRC|O E SERVTçOS LTDA

ATO CONSTTTUTIVO
POR TRANSFORMAçÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

E F MOURA SERVIçOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ERNANDES FERNANDES MOURA, Brasileiro, solteiro, empresárlo, 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,
Itaituba, Estado do Pará e CEP: 68."180-400, Brasil, resolve constituir uma Empresa
lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI nos termos do inciso Vl do art. 44'
combinado com art. 980-A e seus parágrafos do Código Civil - lei n" 10.40612002''
acrescidos pela Lei no 12.441, de 11 de julho de 201í, mediante as condições e
cláusulas seguintes:

cláusula Primgira - A empresa girará sob o nome empresarial E F MOURA
SERVIÇOS DE CONSTRUçAO EIRELl.

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 território nacional ou
fora dele mediante alteraçâo do ato constitutivo;

Cláusula Terceira - O objeto da empresa é:

CertiÍico o Registro em 01/10/2018
Arquivamento 15600259709 de 01/10/2018 Protocolo 186433'166 de 1210912014
Nome da empresa E F [.4OURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI NIRE 15600259709
Este documênto pode ser veriÍlcado em httpi//regin.jucepâ.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autênticacao.aspx
Chancela 51057675253650
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412O4OO Construção de Edifícios;
2539001 Serviços de usinagem, tornearia e solda;

3314ZOZ Manutenção e reparaÉo de máquinas e aparelhos de refrigeração e
ventilação para uso industrial e comerciali

381í400 Coleta de resíduos não-perigosos;
42111O1 Construção de rodovias e ferrovias;
4212OO0 Construção de obras-se-artes especiais;
42138OO Obras de urbanizâção - ruas, praças e calçadas;

Construçâo de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e't'''1' v ' construçÕes de correlatas, exceto obras de irrigação;
4313400 Obras de terraplenagem;
43215OO lnstalação e manutenção elétrica;
4322301 lnstalaçÕes hidráulicas, sanitárias e de gás;

4399103 Obras de alvenaria;
43991 05 Perfuração e construÉo de poços de água:
4924AOO Transporte escolar;
6021700 Atividade de televisão aberta;
6391700 Agências de noticias;
7 42OOO4 Filmagem de festas e eventos;
7711OOO Locação de automóveis sem condutor;

7732201 â}|t#:ffi#::inas 
e equipamentos para construçáo sem operador'

79112OO Agências de viagens;

799o2oo *':ff;:?.E"ervas 
e outros serviços de turismo não especificado

Cláusula Quarta - a empresa iniciou suas atividadês em 1710í/2008, e o prazo
de duração da empresa é por tempo indeterminado;

Cláusula Quinta - O capital e de R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais),
integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusuta Sexta - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada
exercício, o administrador prestará contas justiÍicadâs de sua administração,
procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo 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 náo participa de nenhuma outra empresa desta natureza
jurldica.

Cláusula Oitava - A empresa será administrada pelo seu titular ERNANDES
FERNANDES MOURA, a quem caberá dentre outras atÍibuições, a representaçáo
ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta ElRELl, sendo a responsabilidade do
titular limitada ao capital integralizado.

CertiÍico o Registro em 0111012018

Arquivamento 15600259709 de 01/10/2018 Protocolo 18&33166 de 12J0912018

Nomê da empresa E F IVIOURA SERVICOS DE CONSTRUCAo EIRELI NIRE 15600259709

Este documento pode ser veriÍlcado em http://rêgin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/aulenticacao.aspx
Chancela 51057675253650
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Cláusula Nona - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de
condenaÇão criminal, ou por se encontrâr sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda quê temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime Íalimentar, de
prevâricação, peita ou suborno, concussáo, 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 a pÍopriedade. (Art 1.011, § 10 do
cc)
Gláusula Décima Primeira - As partes elegem o foro de ITAITUBA./PA para dirimir
quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercicio
e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Itaituba-PA, 12 de Julho de 2018

E,/\/A?V ,f. rr'lru2A
ERNANDES FERNANDES MOURA

RG: 4497566-PC/PA, CPF n" 7 41.026.212-53

Certifico o Registro em 0'l/10/2018
Arquivamento 15600259709 de 0'1/10/2018 Protocolo 186433166 de 12t)gt2}18
Nome da êmpresa E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EtRELt NIRE 15600259709
Esle documento pode sêr veriÍlcado em http://rêginjucepa.pâ.gov-br/autenticacaodocumêntos/autenticacao.aspx
Chancela 51057675253650
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186433166

TERMO DE AUTENTTCAÇÃO

NOME DA EMPRESA E F MOURA SERVICOS OE CONSTRUCAO EIRELI

PROTOCOLO 186433166 . 12109/20í8

AÍO O02 . ALTERAçÂO

EVENTO 046 . TRANSFORMACAO

MATRIZ

lVarcelo A. p. Cebolão
Secretário Geral

0210t2018
CertiÍico o Registro em 0111012018
Arquivamento 15600259709 de 01/j0/2018 protocoto 186433.166 de lztlgl2}l1
Nome da empresa E F MOURA SERVTCOS DE CONSTRUCAO EtRELt NtRE 15600259709
Este documento pode ser veriÍlcado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentoíautenticacao.aspx
Chancela 51057675253650
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

ConÍra os dados de ldentiÍicação da Pessoa Jurídica e, se houver qualqueÍ divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICAffi
NúMERo DE lNscRrÇÃo
09.3í9.s721000 r-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERÍURÁ

171O11200a

ÍlruLo Do EsÍaaELEcrMENro (NoME oE FÂftÍAstÂ) PORTE

I,lE

côotco E DEscRrÇÁo oAAÍtvtoaDE ECoNóMtcÂ pRlNctpaL

ilí -20440 - Construção de edifícios

E OAS ATMÔADES

25,39{{í - Sêrviços de usinagem, tomearia e solda
33,í4-7.07 . MánutenÉo ê reparação de máquinas ê aparelhos de reÍrigeração e vêntilação para uso industriale
comsÍcial
38.í Í-1{0 - Colêta dê rêsíduos nãoferigosos
42.íí-1-0í - Construçâo dê rodovias e fêrÍoviâs
42.r2.0.00 - Construção de obrás dê ârte especiais
42.13{.00 - Obras dê uóanização - Íuas, praçás ê calçadas
12.2.-741 - Con fitção dê Íedês dê abastêcimênto dê água, coleta de esgoto e construçôes corelatas, êxceto obras dê
irÍigação
tÍ:}.13-4{0 . Obras dê têrraplenagem
43.2í.5-00 - lnstalação ê manutençâo elétÍica
4t22€.{rl - lnslalaçóes hidráulicas, sânitáÍia6 ê de gás
/l:l.99-1 {3 - Obras dê alvênaÍia
43.99-í.05 . Pêrfuração e construçáo de poços dê água
49,218.00 - TranspoÉe escolar
60.2í-7.00 . Aúvidades de televisão abêrta
63.9, -7{0 - Agências de noúcias
74.20.0.04 - Filmagêm dê Íêstâs ê eventos
77,'11-0-00. Locação de automóvêis sêm condutor
7.32-241 - Aluguêl de máquinas e êquipamerúos para construção sêm opêrôdoÍ, exceto andaimês
79.ít-2.ü) - Agêociits dê Yiagêns
7S.90-2-00 . dê reseÍvas ê outÍos de turismo não antedorínente

Ê DESCRIÇÃO OA NAÍUREZA

230-5 - lndividual de Limitada Naturêza

LOGRADOURO

R DECIMA QUINTÂ
NÚMERo

siN

MIJNIC

ITÀITUBA

TELEFONE

93 9182-2433

COMPLEMEMIO

SALA A

CEP

6E.1E0420
SAIRRO/OISTRITO

BELA VISTA

ENOERÉÇO ELÊTRôNICO

coNTADOR,ITB@HOTMA|L.COM

PA

EMÍI FÊDERATIVO (EFR)

SITUÀÇÃÔ CADÀSIRAL

ATTVA 17tO1t200A

MOTIVO DÉ

ESPECIAT ESPECIÂL

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.634, de 06 dê mâio de 2016

NOME EMPRESARIAL

E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI



R. R. QUEIROZ I-TDA.

.$. JUNra coMpncnúó É§iÀõô oo panÁ
út: cERTtFtco o REGtsrBo EM 17lo1i2oo8 SOB Nlo: rs2o

'JP Protocoto: 08/0015505 OÊ 14tO1t2O0A
i

À R cul:Â )z 1nÂ f'*e--. .,.... ' \

§
c-l
êr

rc04499

ativ;dades estranhas ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade,
sem autorização do outro sócio.
84. Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores
prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboraçáo do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporÇão de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
9'. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
meCiante alteração contratual assinada por todos os socios.
1O".Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de ,,pro

labore", observadas as disposiçôes regulamentares pertinentes.
llu.Falecendo ou interditado qualquer sôcio, a sociedade continuará suas atividades com
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexlstindo interesse destes
ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolira em relação a seu sócio
12".os Adrrrinistradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impeciidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude cle 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 orevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrêncra, contra as relaçÕes de
ccnsurno, fé pública, ou a propriedade.
í3'.Fica eleito o foro de santatém/Pa; para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigaçÕes resultantes deste contrato.

,1 tr'i

E por estarem assim lustos e contratados assinam o presente lnstrumento em 3 r,ias

i"
".s- \,-

Itaituba. '18 de dezembro de 2OO7

l-'lÀ".^ /r, S il,»r^ ,fua,,soy
RODNILSON DA SILVA QUEIROZ

TESTEMUNHAS:

Raizelmi ueiroz Aguiar
CPF: 387.893 532-34
RG: 2.188.O99-SSPIPA

RAIDENIZE QUEIRO DE MATOS
1i ,..

J

r G>-=-
ivan Muniz Aguia

CPF: 369.658 042-20
RG: 1 5i34.542-.qSP/PA

I

Rua Silvério Srrotheau Corrêa, 1

GETULIO VILLAS fu]OPÊIN/"

SEcFETÁRro GERAL
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