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CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE
SIMPLES POR QUOTA DE
RESPONSABILIDADE LIM ITN)A.

C & N - CON§T]LTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E ÁDMINTSIRATTVÂ
E PI.,ANEJAMENTO SIS LTDA.

Os abaixo assinados, CLAUDIM DILARIN DA MOTA BRITO,
brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado à Av. José Bonifácio n" 2854^,

Residencial Campos Casa 12,, bairro Guamii nesta cidade de Belém, Estado do Pani
portador da Carteira de Identidade Profissional, RG n" 00822310-l CRC/PÀ- e

CPF/MF n' 237 -836.132-72, NORBERTO FERREIRÂ ROCHA, brasileiro, casado,

Tecnico de Contabilidade e de Estatística, residente e domiciliado à Tv. Três de Maio,
n" 1782, Ed. Astoria - Apf 2001, bairro São Brás, nesta cidade de Belénu Estado do

Parrár, portador da carteira de ldentidade Prolssional no 007316/0-8 - cRC/PA e
CPF/IV|F n" 052.M0.258-21, resolvem de comum acordo por este instmmentq de

ContraÍo Social constituir uma Sociedade Simples por Quotas de Responsabilidade

Limitad4 que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

CT,I{USTN,I I.. DO TIPO DE SOCIEDADE

A sociedade ora constituída será uma sociedade simples por quotas de

resporsabilidade limitada regendo-se pelas cláusulas deste instrumento e nos casos

omissos pela Legislação vigente.

clÁusur,l 2'- DA DENoMINAÇÃo socr'al E sEU uso

A sociedade girará sob a denominação social de C &N
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a{t\cr.Áusur.e 3'- DÀ SEDE socIAL
A sociedade terá sua sede social instalada à Av. Conselheiro Furtado,

n'2865, Ed. Síntese 21, sala 706, bairro São Brás, CEP: 6602í160. nesta cidade
de Belém, Estado do Pará, podendo entretanto, abrir e fechar filiais em qualquer parte
do território nacional, com ou sem capitais autônomos para os devidos fins.

CIÁUSULA 4'- DO OBIETO SOCIAL

A sociedade tem por objeto o ramo de Prestação de Serviços de

Contabilidade em Geral, Consultoria, Auditoria Contábil, Planejamento
Governamental, Assessoria Contábil e Administrativa, Perícia Técnica Contábil,
Investigação Contábil, Cursos e Treinamentos Técnicos e Concurso Público.

CL{USULÂ 5.. DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade terá sua duração por tempo indeterminado, podendo
entetanto ser dissolvida a qualquer época, uma vez observada a lrgislação em vigor,
considerando-se como inicio das atividades, a data do registro do contrato social no

Cartório de Registro de Títulos e Documentos

CTÁUSUT-A.6'- DO CAPITÂL SOCIAL

A sociedade terá o capital social de Rl§ 20.000'00 (Vinte mil reais),

dividido em 20.000 (vinte mit) quotas no valor de Rs 1,00 (hum real) cada quota,

totalÍnente integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando assim'

distribuído enüe os sócios:

a) socio CLAUDINE DILARIN DÂ MOTA BRJTO, subscreve e realiza 10.(x)0

(áe mi§ quotas de capital no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda

coÍTente do País, neste ato.

b)SocioNoRBERTOFERREIRÂROCHA,subscreveerealial0.000(dezmil)
q**a"capitalnovalordeR§10.000,00(dezmilreais)emmoedacorrentedo
Paíq neste ato.

Parágrafo lu - A responsabilidade dos sócios é de conformidade com o

artigg 2.. "tn Fine,,oo oec.eà'no.3.70g de l0 de janeiro de 1919, Iimitada à

inryort'ância total do capital social'

itido v ceder, transferir

possu1r iedade, sem o

prefe uisição.
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Parágrafo 2'- A nenhum dos sócios é perm

ou alienar sob qúquer título as quotas de capital que

consentimento por escrito do outro sócio' que terá s*r1Se
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crriusur,a 6'- DA cnnÊNctl DA SOCIEDA-DE

A gerência da sociedade seÉ exercida por iimbos os sócios que ficam
dispensados de eaução, os quais, entrêtanto agirão sempre de modo a objetivar o
maior incremento dos negócios sociais.

CT,ÁUSUI.A 7- DA RETIRADA "PRôI,ARORF.
Ambos os sócios terão direito a uma retiradà mensal a título de "Prô

[-abore", que sêrá levada a débito da conta de despesas gerais da sociedade, cujos
níveis deverão ser fixados de comum acordo dentro dos limites estabelecidos pela

Legislação do Imposto de Renda.

CLIUSULA 8.. DO BALANÇO GERAL, SEUS LUCROS OU PREJUíZOS

O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a cada 31 de dezembro

de cada ano, ser levantado o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições

legais e técnicas pertinente à especie. Os resultados poderão ser divididos entre os

sóiios proporcionalmente à import,ância do capital social de cada um, podendo ainda

os lucros a criterio dos sócios serem distribuídos ou. ficarem sob reservas na

sociedade.

CLÁUSUI,A Y - DO FALECIMENTO

Dando-se o falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não se

dissolverá, ficando o sócio sobrevivente obrigado a levantar um balanço geral da

sociedade dentro de Sessenta dias após o falec imento e reunir em uma só conta os

haveres apurados do sócio falecido, que ficarão à disposição do inventariante para

,"."* 
"nú"g*r"s 

mediante Alvará Judicial ou depois de passada em julgado a sentença

de partilha,-lawada nos autos do inventiário. caso haja conveniência e mediante o

;ilp.i*Á das formalidades legais, os herdeiros, se maiores, poderão ser admitidos

na sociedade em substituição aã sócio falecido, os quais desigrrarão um de seus

membros para representá-los Perante a sociedade'

Parágrafo l" - §urados Por balanç
mensa§ sucesstvas, vencendo-se

o os haveres d falecido. serão

I
§

pagos em 06 (seis) Prestações
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Parágrafo 3o - O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar
o sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento para que
este exerça ou renuncie ao direito de preferência o qual deverá fazer dentro de 30
(trinta) dias, contados da data do recebimento da notiflrcação, ou em maior prazo sem
que seja exercido o direito de preferência as quotas poderão ser liwemente
transferidas.
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dias apos a apresentação à sociedade da autorização judicial que permita formalizar-se
inteiramente a operação, inclusive perante o registro civil.

Parágrafo 2' - Fica facultada mediante consenso unânime entre os

sócios e herdeiros, outras condições de pagamento desde que não afetem a situação
econômica financeira da sociedade.

CIÁUSULA IO'- DO DISTRATO SOCIAL

Mostrado-se que é impossível a continuação das atividades sociais por
não mais preencher o intuito e fim social, a sociedade, iniciará os procedimentos para
sua dissolução se tal convier aos interesses dos sócios qÚe nomearão entre eles um
liquidante. O liquidante será obrigado a formar o inventário e balanço da sociedade,
com a Íinalidade de apurar o patrimônio da mesma considerando-se sempre o valor
real e efetivo do ativo e passivo. Intimada a liquidação e satisfeita todas as obrigações
da sociedade, o liquidante procederá imediatamente à divisão e partilha do
remanesc€nte dos bens sociais ente os sócios, seus herdeiros ou sucessores. na

proporção do número e valor das quotas que cada um deles possuía na sociedade.

CLiUSUI.A 1 I. . DA R.ESPONSABILTDADE PROFIS§IONAL

Para consecução dos objetivos supra relacionados serão contratados

auxiliares e profissionais vinculados à área sobre quem recairá a responsabilidade

tecnica na execução dos serviços.

CLÁUSULA 12'- DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

os sócios declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes

previstos em Lei, que os impeçam de exercerem atividades afins'

CIÁUSULA 13.. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS J

As alterações contratuais serão elaboradas a qualquer tempo e em

comumacordoentreossócios,devendoseguirtodosostrâmiteslegaisparasua
validade. Após serem registradas no Cartório de Registro de Títulos e Documentos

.ã*p.i""". *rão validadÉ imediata entre as partes e terceiros'

Cr-ÁUSUTA 14. - DAS DTVERGÊNCIAS SOCIAIS

As divergências que se verificarem entre os soclos, i sive no caso de

falecimento de um deles, entre os h n r. olvidos

2 4 íEv 20034
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mediante Juízo Aóitral.
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crriusule l5'- Do FoRo

Fica eleito o foro de Belém' Estado do Pará' para dirimir qualquer dúvida

oriunda do presente contrato social'

E assim por estarem justos e conftatados' obrigam-se liwemente a

cumprir e assinar o pt"'"'i"-i*truáento de CONTRATO SOCIAL' lawado em 03

(três) vias de igual ,"o, "lã o t**t f*' assinado pelos sócios na presença de 02

(duas) testemunhas.

Belém (PA),24 de Fevereiro de 2003',
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Consultori4 Assessoria Contábil e ffi R. D.P.J

Adminishativa e Plan$ammto S/S Ltda.
.hRi

t5 Ft 2006
CNPJ No 0s.539 181/0001-42 - lNscRlÇÁo MUNtctpAL N" .158 17i -4

2" oFlcD 6 E*r3Tro cttl. B€ pEssoas JUR,orcÂs
Crtê ÂtÊto rb \rialc r S,l\/,. CheÍyho..i

OfcÊl
Ê!F Sr. fà.irúo. gO - Eêlém - per.

óo Yd. . Súr. Ch.6onr - Of<r. PLÁÀTE S/S LTDA.

&
locu.c€iê P'E.61Êt- 6(à rP úr2ag92 ! Regi§i.ado sob o,, 00024992

ISTRUMENTo DE arrEuçÃo
B.lqn-PÂ Is.(rlr2rató

)NTRATUAL DA C Ü N CONSTILTO RIA
i.
I lwtl

tsEssoRlÁ cowtÁwt e eo,MINISTRATIVA

valt-:!.',. . .1 . !i\r,tt tr,.. §L-. ! !..\. 6 o){ri ic

i-HHW$t, *i o presen te instrumen to partic ur ar d e a r teraçã o,

rr tFü:.iT 
-r*%Í;,

W"?ô8,-stli; f "âorrr*, DTLARTN DA MorA BRrro, brasileiro, casado,

: rac.;rrüE Lô. cà.ÍÉt - Erri.rar. J!íúr!h.
,lÍÀ{.1-.(t rnú, nrrln vEe.|t6 . qi-ràl Sur.e urr

À: (a..r d. 
^ú«rr'.t.. 

Ir.,.v.,!t. JumiÍ..r.

contador, portador da Carteira de Identidade profissional n" Cflg223/0-].-
CRC/PA e CPF/MF n" ?37.836.132-72, residenre e domiciliado à Av. Jose
Bonifácio n" 28544, Residencial Campos, casa 12, bairro Guamá, nesta cidade
de Belésç Estado do Pará, CEP 6.06í362,

NORBERTO FERREIRA ROCHA, brasileiro, casado, Técnico de
Contabilidade.e Estatística, portador da Carteira de Identidade Profissional n"
D73í.6/04-CRC/PA e CPFIMF n" 052.M0.25&21, residente e domiciliado à
Tv. Três de Maio n" 7782, EdiÍício Astoria, Apf 2001, bairro São Brás, nesta
cidade Belém, Estado doPará, CEP 6.063-3W,

Resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata:
rl

F
ê^(b\l

Cláq$da 1' - O socio NORBERTO FERREIRA ROCHA retira-se da
sociedade, cedendo e transferindo as suas quotas de capital na mesmar no total
de 10.000 (dezmil) quotas, sendo 9.000 (nove mil) para CLAUDINE DILARIN
DÀ MOTA BRITO e 1.000 (mil) para a sócia admitida DULCE HELENA
BARBOSA FERREIRA, portuguesa, solteira, Administradora, portadora da

Carteira de ldentidade Profissional n" 07141-CRA /PA/ AP e CPF/MF n'
3§.691,-822-91., residente e domiciliada à Av. Brás de A n" 835,

Nazaré,

---^i

ominio Lesidencial Jardim lpiranga, Bloco C, Apf
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Cláusula 2" - O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido, neste
ato, a quantia de Rl$ 9.0m,00 (nove mil reais) do sócio CLAUDINE DIIÂRIN
DA MOTA BRITO e Rl$ 1.0@,00 (mil reais) da sócia admitida DULCE
IIELENA BARBOSA FERREIRÂ, assilç tambéru como dectara ter recebido
todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tqrdo a
reclamar, seja a que título for, nem do cessibnário e nern da sociedade dando
Ihes plena, gerú rasa e irrevogável quitação.

Cláusr Ia 3' - A sócia aqui admitida na condição de cessionária de parte das
quotas do cedmte NORBERTO FERREIRA ROCHA, a partir deste contÍato
assume todoe os deveres e direitos sociais que lhe foram cedidos e transÍeridos
pelo cedente, passando a fazet palte integante da sociedade, com idênticos
direitos e obrigaçõês assegurados aoo demais sócios, conforure estilo dispostos
no contrato constitutivo da sociedade.

Cláusula 4' - O capital social por força da cessão e transferência das quotas,
passa a ser distribrúdo em:

CLAUDINE DILARIN DÀ MOTA BRITO, 19.0fi) guotas, no valor de
R$ 19.0m,00 (dezenove mil reais).

DLTLCE HELENA BARBO§A FERREIREÂ, 1.0@ quotas, no valor de

RN 1.000,00 (mil reais).

§

d,
Pará,

5' - A sociedade passÍr a ter a sua s€de na cidade de Beiérç Estado,

na Travessa Rui Barbosa n" 689, bairro: Reduto, CEP: «.05}260,
poderrdo estabelecer filiais e sucursais em qualquer ponto do território
nacional obedecmdo às disposições legais vigentes.

Cláusula 6. - Todas as deunis cláu§ulas e condiçÕes estabelecida§ nos atos

constitutivos da sociedade , não alcaryadas pelo presente instrumento,"

penrumecem em vigor.

E por se acharem mr perÍeito acordo, de tudo neste

instrummto foi lawado, obrigam-se a cumprrÍ o
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Consultoria, Assessoria Contábil e
Adrrinistativa e Planeiamento S/S Ltda

CNPJ No 05 539. i 81tooo1-42 - tNScRtÇÁO MUNlctpAL No 158.17.1-4
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igrrâl Eor, com a primeira via destinada a regbtro
de Registrc Civil das Pessoas ]urídicas.

Belém (PA), 31 de Janeiro de 2fr)6.
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INSTRUMENTO DE 2' ALTERA o

ÁSSESSORIÁ CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA
E PLANETAMENTO S/S LMA.

Pelo presente instrumento particular de alteraçào,

' CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITQ, brasileir,, casado.
Contador, portador da Carteira de Identidade Profissional n'' il|.1223/0-1-
CRC/PA e CPF/MF n" 237.836.132-72, residente e domiciüado ,,r Av. ]osé
BoniÍácio n" 2854A, Residencial Campos, casa 12, bairro Guam.i, nt'sta cidade
de Belém, Estado do Pará, CEP 66.065-362,

DULCE HELENA BARBOSA FERREIRA, ?ortuguesa, solteüa,
Administradora, portadora da Carteira de Identidade Profissional n' 07141-

CRA/PA/AP e CPF/MF n" 330.691.822-91, residente e domiciliada Av. Brás

de Aguiar no 835, Condomínio Residencial Iarciim lpiranga, Bloco C, Apt" 202,

bairro Nazaré, nesta cidade de Belárç Estado do Pará, CEP 66.035-000, únicos
sócios cla sociedarle C & N - CONSULTORL'\, ASSESSORIA CONTABIL E

ADMINTS'TRATTVA E PI*ANEIAMENTO S/S LTDA, CNPJ 05.s39.181/0001-

42, com sede à Travessa Rui Barbosa n" 689, bairro: Reduto, CEP: 66-053-260 e

registrada sob o n" 0201114 em26/02/2B3 no ? RTDPI - Belén/Pa,

1'- A sociedatie passa a ter a sua sede na cidade de Belérru Estado

do PaxL na Travessa Rui Barbosa no 7676, bairro: Nazarq CEP: 66-03í220,

podendo estabelecer filiais e sucursais em gualquer ponto do território

nacional, obedeeenclo as disposiçÕes legais vigentes'

2"- A residência e o domicílio da sócia DULCE HELENA

BARBOSA FERREIRA, Passa a vlgor
nesta cidade de Belén! Estacl

W\

,,

V

Consuitoria, Assessoria Contábil e
Adminisfrativa e Planeiammto S/5 Ltda. ,

1E
ICFI
u1

São Brás,

Tv. Rui Barbm n' 1676 - NazaÉ - 66.035-220 - Beiem/PA
eoí"

CONTRÁ.TUAL DA C & N - CONSULTORh,

Resolvem alterar o coutrato social, como a seguir se contrata:

n'
CEP
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3" - Todas as demais cláusulas e condiçoes estabelecidas nos atoscsnstitutivos da sociedade, não arcançaclas pelo presente instrumento,
penrurnecem em vigor.

- E por se u.yI"T em perfeito acordo, de tudo quanto nesteinstrumento particular foi 
-lavrado, obrigam_se a curnprir o presente,

assinande'o r*. presença de duas testemturhas abaixo, em três ur,"*pú", d"
iqulü teor, com a primeira via destinacla a registro e,.arquivamento iro ofÍcio
de Registro Çivil das Pessoas JurÍdicas. .

Belém (PA),01 de cle 2010.

oCLAUD B
CPF n" 237.836.73?-72

RC n" t108221/tL1-CRC/ PA

c.
HELENA BOSA FERR

CPF no 330.691.822-91
RC n" 0n{l-CRA /P A/ AP

Doct,naÍto

R,{

i'

I

TESTEMI.]NHAS

1)

2' OFÍCIO DO R€GISÍRO CML DE PE§§OAS JURTD|CÂS
C.rtos 

^Éaíto 
do Va!ê G Sih.a Che.mdú

Oiciat
Prdça SatdaÍrra i,tarirúiô, 90 - Bêlém - p.rá

CPF n'510.009.892-9.1
RC n" W010501{ - DPMAF/PA

/4.20t0

I )cúlor 
^lb..tc 

d.
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INSTRUMENTO DE 3' ALTERAçAO CONTRÂTUAL
DACeTN-Consaltoia Assessoria Contábil e
Administratioa e Planaiamoúo ilS Ltda.

Pelo presente instn-rmento particular de alteração,

DULCE HELENA BARBOSA FERREIRÂ, portuguesa, solteira,
AdministÍadoÍa, portadora da Carteirá de Idenüdade ProÍissional n" ü2141-

CRA/PA/AP e CPF/MF n" 330.691.822-91, residente e domicüada a Travessa

14 de abril rP 2274, bairro São Brás, nesta cidade de Belém, Estado do Pará,

GP ffi3-]4í]., únicos sócios da sociedade C & N - Consultoria, Assessoria

Contábil e Adminishativa e Planeiammto S/S Ltda, CNPI 05.539.181/0001-

t12, com sede à Travessa Rú Barbosa n" 7676, bairro: Nazaré, CEP: 6@3S220

Belém/PA e registrada sob o no 020144 em 26/A2/20ú no 2 RTDPJ -
Belém/PA,

Resolvem rcalizar a 3" alteração contratual, como a segrir se

cordrata:

1' - A sociedade terá como o§eto sociat principa-l as atividades de

escritório de contabilidade em geral - 69.*W e como secundária, os sewiços

combinadoo de escritório e apoio administrativo - 8ã1-3O0'

2o A sociedade passaÍá a ter como razão social:

C & D Contabilidade e Apoio Administrativo S/S LTDA'

3' - Todas as demai§ cláusulas e condições estabelecidas no ato

anç

ü

Consultoria Assessoria Contábi1
eAdminisüativa e Planeiamenm S/5 Ltrla. z o r
CNPJ N. 05.s39.181/0001-42 - rNScRtÇÂo MUNrcrpAL N" 1s8. i7i-4

<\26

instrummto,
da sociedade e demais alterações, rr",^§E'

p€rmanecem em vigor. -t G-

oo.{§§*
eo!

presente

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITQ, brasileiro, casado,
Contador, porüador da Carteira de Idenüdade.PmÍissionat no W223/U1-
CRC/PA e CPF/MF n" ?37.8%.132-72, residente e domiciliado à Av. José.
BoniÍácio no 2831À, Residencial Campos, casa 72, bairro Guamá, nesta cidade
de Belém, Estado doPará, CEP66.06t36Z

.8
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t



Consultoria Assessoria Conüábil
e Adminisfiativa e lTaneiamrto S/S Ltda
cNpJ l\P 0s.539 18. ooo1-42 - lNScRtÇÂo MUNlctpAL No 1ss ,1714
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PÀ,I

assinando-o na presença de duas testemunhas a
igual teor, com a primeira via destinada a regts
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.

E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste
rnstrumento foi lavrado, obrigam-se a cumpnr o presente,.

baixo, em três exemplares de
tro e arqúvamento no Oficio

Belém (PA),22 d 4áiro de 2013.à

n" 2i7.836.732-
RC n"ffi23l&1-CRC/PA

CPF n" 330.ó91.822-91
RG n" ü71i11-CRÂ /P A/ AP

BRITO

"-d-..--,^---
FERREIRA

:F {E17rl6/0A0

!í

r oFlcp oo REcasÍRo cÍvlL oE PÊsgoa§ Judolcas
Crílrs Ái*íto do VaIê ô Sifrr C'tÉrmoÍl

Oíê'!
Pr.ç. S.Eanàa àr.Íiíúo 90 - Bdàn - Paíe

Doqrn íÍo PÍo(ocobdo §oô no ÍXx)3'a7lo e RcÍi§ô-'do 
'ob 

na ('0034710

AveÍtado à margêm do RêCiiro oo 20lilil
PÀ.20.2.,2013

Laôo càt rsi - E.ú.r.c.JúEÉ.ó.
« )a{bú.Iiào càcÍtnd BÍúll YE.ú.tld - Oílci.l subí|rlá.

-__E
tLY.. - É.dv.d(l lÍ.ú..iÍr.

A BAR FERREIRÂ
vtl-tDo SôIEÀTE CO§ iELO D[ SECCE IíçÂ OIi"@ !'t' C

CPF n'510.ü)9.8ÍD-91
RG n" W010501{ - DPMAF/PA

CPF no 63ó.156.222{X)
RG n' 268ó83ó - SSP/PA
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2)ij^+;ârfiiü- tl,t-o-t&là
MA}.RIII MÂRQUES DAS

drr §t'{r-
ILVA BARR
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oficial: BEL. CARLOS ALBERTO DO VALLB E §ILVA CHERilIONT
Uelórr. pará. llrasit. Ccp. 66.015-030, Pça. Saldanha Marinho,90 (Pça. da Bandeira) Baino Comercial. fone/Fax: (91) 241-0262 | 241-2423

.:
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R.T.D.P.J.

CERTINÃO DE PERSONALIDADE DICA

CertiJico e dou fé que nos ter,ilos dos arts. l8 e 19 do Código Civil llrasilciro,
e naforma dos arts. ll4 e 119, da lei n'6.015 de 31 de deT,embro dc 1973,

em data de hoie.foi conferida personalidade iurídica a

c & N-CONSULTORTA,ASSESSORTA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO S/S LTDA

entidad.e civil estabelecida à Av. Con*lheirc furtad4 286í Ed. Sntese 21, sala 706

na cidade de Belém, Estado do Parú

conforme inscrição tto 2o.rt 4 - çvm - A deste oficio dc registro

Belém, ta de de :o|J

2" oÍicio de registro de títulos e documentos c rcgistro civil daC pessoas

t

Í,
jl í lrl
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CERNDÃO NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA

ATIVA DA UNIÃO

Nome: C & D CONTABTLTDADE E ApOtO ADM|N|STRATIVO S/S LTDA - ME
CNPJ: 05.539.181t0O01 12

Ressâlvedo o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a cGditos tributários administrados pela §ecretaria
la RgpiE Federar do Brasit (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa da uniáo irnto á Êàõuãàoria-qeral da Fâ?enda Nacional (pGFN)

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas fliais e, no caso de ente federativo, para
todo.s os órgáos e fundos público-s da administrâÉo direta a ele vanculados. Reíere-se a sruaÉo oo
sujeito pessivo no âmbito da RFB ê da PGFN e àbrange indusive as contribuiçôes sociais fiévistas
nãs alíneas 'a' a 'd' do parágrâÍo úni{:o do arl 1i da Lei ne g.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidâo está condicaonada à verificaÉo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/ vww-receita.fazenda.gov.bÊ ou <httpJ /vww.pgfn.fazenda.gov.bÊ

TTNISTÉRIO DA FAZENDA
SecÍ€,taria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria€êrat da Fàzênda Nacional

c,erüdão emitida gratuitamente com base na portaria cônjunta RFB/PGFN ns 1 .75í , de o?l1otzo14
Emitida às 12:0642 do dia 12n1f2016 <hora e data de Brasítia>.
Válidâ até 1 1 10512017 .

Cód§o de controle da ceÍtidáo: F6EDÁ932.3A41íA8F
Qua§uer rasura ou emenda invalidaÉ este docuÍnento.
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slrComprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Co.fib{linte,

Coüa c dados «le ldertifrcaçao da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB e $ra aü.#rção destral.

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NÂCIONAL DA PESSOA JURiDICA

,rl@cÉ tscÊçjo
0É§r? ituEí4z
IATNE

oorRorrAr{rE DE §,rscR çÃo r or srÚlÇÃõ
CADASTRAL

DATA DE ABERTURÁ
26tOzt2003

,saÉ crÍEanrrl
C A D OOÍÍASADâ.Í'€ Ê AFOP ADGIRATÍVO SJS LTDÂ - IE

D ESrrêEtEc|tr.TO OOE OE Íra.rÀSU)
c&o

6glo68t - Ativià&s de cqiaàaadaê

82.rí-3{X} -
D§

cod*lAra,G & êscÍitóÍio ê aFio a(triítisfatiYo

É
fut"{r - soctEDAI}€ SIELES L ITADÂ

TV Rt,' BÂRBOSA
COMPLEMENTO

PA

r(ERo
íí16

c€P
6Ê035-,a42 NÂZARE

CJDÀSÍRÁT

AÍIVA

BFI FI'

DÀTA oÀ snuaÇÁo cADAsÍRÂ!
2610212003

rcT|VO DE CADASTRÁL

ESPEClÂI DATÂ DA SITUAÇ ESPECIAL

Página: 1/1
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L\- Aprovado pela lnsbuÉo NorÍlativa RFB n'1-183, de 19 de agosto de 201'1.

Emitido no dia 15110!2013 às 09:35:52 (data e hoBlb qqsília).

i voüar i

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobrc política de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua página

^
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CcrtiÍicado de Ilegularidatle tlo FGTS - Clli.F

ubri

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

05539181/0001-42
C N CONS ASS CONT E ADI4 E PLAN SS LTDA
C&N
TV RUI EAREOSA 689 / REDUTO / BELEM /PA / 66053.260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei

8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade: 09/o2/2oL7 a lO/0312017

Certificação Número: 20 77 0209061. 458035 20052

lnformação obtida em 09/O2l2Ol7, às 16:51:30

09/02,'2017

I

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei está condicional
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov' br 

I
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*"'sEHffiff #HF,t'E',",.ffit^s"'"

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

a>:§
\

Processone 0843021119/2016

ContÍibuinte:

CPI)CNPJ:

lnscrição Mobiliária:

lnscÍiÉo

Enderêço

C & D CONTABILIDADE E APOIO ADMINISTRATIVO S/S

§5.51§lt1ltflftÂ4L

1581714

01 584883/53153io289 n0/oo0-1 5 (ALUGADO)

TR RUI BARBOSA , '1676

lnscrição(ôes) D. Ativa de Credito(s) Não Tributario(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Munrcipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas'

de resDonsabilidades Oo cont'uuinte a"i'" i'"nm"tOo que vierem a ser apurada' é

ffi;i#ãfiJà', üil;"ã;débiü; t* se! nome' relativos a tributos ou créditos

áárini.ttatii* p.la SecÍetaÍia Municipal de Finanças'

Certidão emítida às 15:34 horas' do dia't1/01/2017 com tulcro na instrução

ü;;'ti-r;;;06r00séass/sertH, de 30 de novembro de 200e'

Validade: 180 (cenb e oitenta ) dia(s)

Códúo de Controle de CertirJão : UENH'ZF3R'ZE4O'RIY3'MKBU

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidara este documento' tendo apênas

vdkJade quando vermcaOa sua auientiàdrd" no site : ww2'belem'pa'gov'br/cnde-e

""-$ls
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cRErlÍo 12

coNsELHo REGtoNAt oe rtsiotrnapta e IERAPIA ocuPAcloNAL DA 12! REGIÁo

TRAvEssA 14 DE ABRIL, 2093 - GUAMÁ -BELÉM /PA - cEP: 66'063-47s

CNPJ: 06 282.546/0001-95

FONE/FAx: (91) 3249-1822 - E-mail: crefito12@cref ito12'orP'br

DECLARAÇÃO

. DECLARO, para os deviflos fins e a. quem interessar possa' que o Sr'

Cloudine Dilorin do Moto Brito, brasileiro, casado, Contador com registro no CRC/PA ne

O8223/O-7,sócio proprietário e responsável técnico pela Empresa C & D CONTABILIDADE

E APOIO ADMINISTRATIVO S/S LTDA., inscrita no cNPJ ne 05.539.18110007-42 e CRC/PA

ne 321/o-7, presta serviços técnicos de contabilidade e orçamento para este Conselho

Regíonal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 12c Região' desde o ano de 2OO7'

cumprindo na integra e de maneira satisfatória os serviços profissionais' não havendo

quaisquer fatos inidôneos que abonem a conduta do profissional ou da empresa'

. Gabinete da Presidência do CREFITO-12' 22 de Dezembro de 2016

OT. JOSÉ WAGNER CAVALCANTE MUNIZ

P resid ente do CREFITOl?
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAN Ã

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ: 04.880.258/0001€0

ATESTADODECAPACIDAD E TÉCNICA

AúesÍo, para os devidos fins, que a EmpÍesa C&D CONTABILIDADE E

APoloADMlNl§TRATIvoS/SLToA.,inscÍitanoCNPJno05.539.181/000142,comsedeà

TravessaRuiBarbosanol6T6,Baino:Naz;rê,cidadedeBelém'EstadodoPará'presta

serviçostécnicosespecializadosnaáreadeContabilidadePública,paraestaPrefeitura,

desdeJaneirode20l4,cumprindosatisÍatoriamentecomtodososserviçoscontratados'

Atesto' também, que, até a presente data' não houve a oconência de

qualquer fato que desabone a conduta da Empresa e muito menos dos proíssionais

responsáveis.

Maracaná (PA), 03 de Janeiro de 2017'

Oisitally signêd by RAIMUNDA DA COSTA

ARAUJO:03881776249
DN: cn=RAIMUNDA 0A COSTA
ÀnauLO,o3gat zzozls c=BR o=lcP-Brasil

ou=AR SERAMA
Reason: Eu sou o autordesle documenlo

RAIMUNDA DA COSTA ARAÚJO

Prefeita MuniciPal

r'{s, +:,\
§§'\\

qo§
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,t
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\,

Av. Magalhães BaÍata' 21' Bairro Centro - CEP: 68 71G0Oo - lüaracaná - PaÁ - Bí
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ESTADO DO PARÁ
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICIúNDIA
"CAPITAL NACIONAL DO CACAU"

«x

Aiesto, para os devidos fins' que a Empresa C&D

Contabilidade e Apoio nJministrativo S/S Ltda" inscrito no CNPJ sob o no

05.539.181/o0o1-42 " ônôpn 327to-7, realizou serviços técnicos

ãrr,1i"üii.álr"-t, n.tt" 
-prut"itura 

Municipal' na área assessoria Contábil'

Atesto ainda que, na vigência contratual não foi constatado

nada que desabonasse a conduta do frofissional.responsável peta e1n1-11

ã õr"-ãt .ãriiot técnicos especializados mencionados atingiram os mars

altos interesses Públicos.

' Medicilândia (PA), 28 de Dezembro de 2016'

Atestado de Capacidad e Técnica

Oiqilally srgn€d bY NILSON
DÁNrÉL 52505í5987
ON: cn=NILSON
DANIEL:52505545987 c=BR

o.lcP-Bía§il ou=AR §qFElYÉB
Reason: NILSON OANIEL

N\LSONDNN\EL
Prete\\o MunrirPa\

""s

(oo

ü

§

s

urotctúttotl

Travessa Dom Eurico, 1035' CEP 68 145-000 - Medicilâ la- PA

I
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Atestado de Capacidade Técnica ProÍissional

ESTADO OO Pen i
PREFETTURA MUNICIPAL or rouÉ-açu

cNPJ - 05.196.530/000r-70

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Empresa C & D

CONTÁBILIDADE E APOIO ADMINISTRÁTIVO S/S LTDA.' inscrita no

CNPJ n" 05.539.181/0001-42 e no CRC/PA n" 32710-7, com sede à Tv' Rui

Barbosa n' 1676,Nazaré, Belém, Estado do Pará, desde janeiro de 2015, realiza

serviços técnicos especializados de orçamento e contabilidade Pública no

Município de Tomé-Açu, Estado do Pará'

Atesto ainda, que, até o presente momento, não foi constatado nada

que desabone a conduta da empresa e que os serviços técnicos especializados

retro mencionados vêm atingindo os mais altos interesses públicos'

I

Diqitally signêd bv JOSEHILOO TAKETA

srzenRA:93620218268
DN: cn=JOSEHIL0O TAKETA
ãi2Éiine,õsozozaezos c=BR o=lcP-Brâsil

ou=Autenticado pOr AR lnstiluto lenàcon

Reason: lam he a!ithoÍ oÍthis documenl

IOSTNru»O TAKETA BEZERRA
prefeito Municipal de Tomé-Açu 

.O§

""{*6*

Podercs. TlE - Celltro _

Fones: (91) 3?27-

CeP, 6A6goOOo -
1162 t372't-t339

.rr..)

\ (

Avenida Três
Tomé-Açu - Pará

J

;

Tomé-Açu (PA), l7 de Outubro de 2016'
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