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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JUR,DICA

NÚMERO OE rNsCRtçÃO
08.m8.19í/000í -2lí
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SÍTUAçÂO
CADASTRAL

DAÍA OE ABERTURÂ

26t0412007

NOME EMPRESARIÀI.

CONSTRUTORA i't. S. LTDA

DO ESTÀBETECIMENTO (NOME OE FANTASIA)
CONSTRUTORA M. S. ME

E DESCRI DA ATIVIOAOE

4í.20.440. Coo5trução do êdificios

E OESCRIÇÁO DAS AÍIVIDADES ICAS SECUN
38.íí-{40 - Coleta de rêsíduo3 não-pêrigoios
38.í2.240 - Col€ta dê rê3íduos pertgoso§
42,1í-141 . Construção dê rcdoviae ê Íêrovias
42,í2{{0 . ConstÍução ds obras de arte espsclals
42.134í)0 . Obras de urbanização - ruas, praças o calçadas
/42.2'l-9{3 . ilanutençáo de redês dê distribulção de eneÍgiá êlétÍica
12.22-741 ' conglJuçáo dê redgs dê aba8tocimênto dê água, colela de esgoto e construçóês corslatas, oxcêto ob,as ds
iÍrigação
42.99-5{1 - Construção de lnstalaçóeg esportlvãs e rêcreaflvas
/í2.S9-549 - Outra. obras de engênheÍia civil não espociÍicâdas ântêdoÍmente
rl.:l,t3./í{0 - Obra§ de tênaplênagem
43.21-5{r0 - ln8talaÉo ê mánulênção êlótÍicâ
43.??3{2 - lstalâÉo . mânulênÉo dê sisloma3 cêntrals dê âr condicionado, de vsntil.çâo e rêÍrigêíEçâo
/íli.29-1.04 - lrontagem e instalãçáo dc sistêmas ê êquipamenlos de lluminação o sinalização em vial púLlicas, portos ê
âeroportos
r(},304{l - lmpermeablll2ação êm obras de engenharia civll
/8,30-4.{3 - Obra8 dê acabamento êm gssso ê êstuquê
rl:!,30.1{r,ú - Serviços dê plntura de êdmclos êm ggral
i13.99-í.Oí -ÂdministÍagáo de obías
i13.99-í{5 - Pertur.Éo e construçÉo de poço3 de água
,l:,.99-í49 - Sêrviços ê9pociôlirado3 para conatruçâo rtão olpocificadog antoíormente
/t5.20{r{l - Serviços dê mânut€nção e ÍêpaÍação mecánica de veiculoa automotor€§

IGO E DESCR DA NAÍIJREZA

20ô.2 - Sociedôde Emprêsárla Llmltada

LOGRADOURO

R JOAO PARAIBANC}
NÚMERO

98
COMPLEMENÍO

CEP

6s,860{00
BAIRRO/OISÍRITO
CENTRO SUCUPIRA DO NORTE i,A

ENDEREÇO ELETRÔNICO

RAYRONBARBOSA@HOTIIAlL.CO
-lÊtÉÉoNE

(s9) 9189-5í11

ENTE FEDERÁTNO RESPON (EFR)

SIIUAÇÁO CADASÍRAI
ATIVA

DÀTA DA SITUAÇÃO CADÂSTRAL

26t0112007

MOINODE S|TU çÃO CADASTRÂL

SITUAÇÀO ESPECIÂL oATA OA SIÍUAÇÁO ESPECIAI

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n' 1 .863, de 27 de dezembro de 20'|.8

Emitido no dia 171O1n022 às 11t34:35 (datâ e horâ de Brâsllia). v _h
Pàgina: 112

171011202211,35
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDEA

NÚMERO OÉ |NSCRTÇÃO

08.808.191/000{.24
Ír,taTRtz

COMPROVANTE DE INSCRI E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERÍUFÂ
26t0d/2007

CONSTRUTORA M. 3. LTDA

oas ÁTtvtoalrEs EcoN SECU

e
20&2 - Socldrd. Empr.!ária Llmltld!

LOGRADOURO

R JOAO PARÂIBANO
COMPLEMENÍO

CEP

65.E60{00
B,AIRRO/OISTR

CENTRO

ÊNDEREçO

RÂYRO AARBOSA@HOTMA|L.COM

SUCUPIRA DO NORTE IilA

ÍEI.EFONE
(99) 9í89-511í

NÜMERO

9E

ÊNTE FEDERAÍfuO

CAOASlRAL
ATIVA

oaTA oa srÍuaÇÁo caDAsÍRAr
2610,,12007

MOTIVO DE §ITUAÇÃO CAOASÍFÀL

§rru^ÇÃo E§PEcr L DAÍÀ OA SITUÁçÁÔ ESPECIÁL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, ds 27 dê dêzembro dê 2018.

Emltldo no dla 1710112022 às í1:34:35 (data ê hora dê BrâsÍlla).
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,ú5.30.7{3 . Comórclo r varolo do pqçâr ê acaaeórlot novo3 plsrâ votculo3 automolorge
46.49.4.08 . ComóÍclo âtrcadlrtâ do produtor d6 hlglens, llmúza e contorvoçlo domlclllar
47,/t2-3{0 - Comórclo v.rsrht! de mqtertat otátrtco
,l7,il4-lr{í . Comórclo varlrlstr d. íarruCln8 . íarÍamrntla
il-7,a4{{9 - Comórclo var.il.ta dg mEtsriait ds construção sm gor.l
47.54-7{ l . Comarclo vaÍorlrtâ de móvots
70.20"1"00 . Atlvldader de contultoÍla em gottâo .mprÊ!aÍ161, exc.to conluhorla tácnlc6 .rpecÍÍlcâ
7í.í2{r{0 - Sorvlço3 de Êngonhârlâ
77.íl-0-00 - Loêâçâo da lutomóvcls sêm condutor
77.31{{0. Alugu.ldg máqulnr3 9 equlp.mentoa agícohs aGm op€r.dor
77.32.2{í .Àuguel de máqulnsr ê equlpômenlo. pârâ constÍuglo.êm opo..dor, êxceto ând.lme.
6t.í1.7-00 . S.rvlço. comblnsdo. prrâ lpolo r odllíclo!, ercetq condomlnlos pr€dlal!
8í.2í-4-00 - Llmplzr .m pródlor..m dornlcllio!
8í.22-240 - lmunlt.ção c controla d. prugaa urb.nar
81.29{{0 . Atlvldrdor ds llmpozs náo qspsclÍlcadaa antgdormêntg
E1.303{10 . Atlvldade. pâltâgirfl ca.

Páglna'.212

v



((

I IÇ a)
I tII I 47. a_)L EDÀ ÍooolÁ (2

IR^S LBT ooEF E0Ê LII c€ U§

lüAl31,J'l530Bl

ar.rl

xorE AN?oNro MAURrsolI DA srLÍ/A
SANTOS

flu^CÀo
JOSE BENIGI{O DOS SAIITOS E MÀRIÂ DÀ
GRACA DA SILVA SAI.ITOS

:::flo 0oooo76426s3-e

L6/O6/L915

1t4652L93-L5
P-093 -À-02ASslàAÍIJiA OO

tL/O4/20L8
DOS

BONS -
N.2226

MA

FLS. 12l- LÍv .2L

OAIAÉ
Er?çüx,

lr^luR^Lro^o€

PASTOS
DOC ORIGÉM

CASAM.

cARÍE|PA OÉ tOEt tl tAAOE LEr N.7 1 tô OE :9Cai 83

l,

r \
\

...-\r

\

-<-

-1- L.ILr-*

c
J*-



Página 1 de 5
CONSTRUTORA M. S, LTDA

Rua João Paraibano, ne98, Centro, Sucupira do Norte /MA - CEp 65860-000
CNPJ: 08.808.191/0001-24, NIRE: 2720089364,2

ALTERAçÃO CONTRATUAT E CONSOLIDAçÃO NE 03 DA SOCIEDADE 'CONSTRUTORA M. S.

LTDA."

MAURIFRRAN DA SltVA DOS SANTOS, brasileiro, natural de pastos Bons - MA, casado, sob o

regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/fL/L977, emptesário, portador do CpF de

ne. 010.200.823-05, identidade no. 027975582004-0, SESp-MA, domicílio à residência Alameda

LuÍs Gonzaga Carneiro, ne 11002, centro, Sucupira do Norte - MA, CEp. 65.860-000 e

ANTONIO MAURISON DA SILVA DOS SANTOS, brasileiro, natural de pastos Bons - MA, casado,

sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em O2ILL/L977, empresário, portador do

CPF de ne 714.652.L93-t5, identidade na.7642693-9 SESP-MA, domicílio e residência à

Alameda Luís Gonzaga Carneiro , ne77002, CentÍo, Sucupira do Norte - MA, CEp. 65.860-000,

(art.997, l, CC/ãOO2) únicos sócios da Sociedade "CONSTRUTORA M.S ITDA", com sede na

Rua João Paraibano, ne98, Centro, Sucupira do Norte - MA, CEp 65.860-000, registradâ na

Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NtRE: 2L2OO89i642, e inscrita no CNpJ sob o

ns : 08.808.191/q)01-24, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração

contratual, nos termos da Lei n3 10.4061 2OO2, mediante as condições estabelecidas nas

cláusulas seguintes:

CúUSUta PRIME|RA. O sócio MAURTFRAN DA StLva DOS SANTOS acima qualificado, retira -
se da empresa e ainda sede e transfere a totalidade de suas cotas no valor de RS 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais), divididas em 125.OOO cotas de R5: 1,00 cada,.iá integralizadas
anteriormente, para o sócio ANTONIO MAURISON DA SIwA DOS SANTOS, acima qualificado,
o sócio cedente declara ter rêcebido todos os seus haveres e direitos em moeda correntê do
país, correspondente as cotas cedÍdas constantes desta clausula, ficando assim distribuído o
capital social:

> ANTONIO MAURISON DA SILVA DOS SANTOS, 250.000 (duzentos e cinquenta mil)
quotas, no valor de RS: 250.000 (duzêntos e cinquenta mil )reais, já integralizados
anteríormente em moeda corrente do País.

À vista da modiflcação ore eiusteda, consolida-se o contrato social, com a segulnte redação:

1e A sociedade gira sob o nome êmpresariâl "CONSTRUTORA M. S. LTDA" e tem sede ê
domicilio na Rua João Paraibano, ns98, Centro, Sucupira do Norte-/MA - CEP 65860-000,

{w,§
I
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Página 2 de 5
CONSTRUTORA M, S. LTDA

Rua João Paraibano, ne98, Centro, Sucupira do Norte /MA - CEp 65960-000
CNPJ: 08.808. 191/0001-24, N|RE: 2t200893642

registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE: 21200993 2, e inscrita no
CNPJ sob o ne :08.808,19V0001-24, (ârt.99Z |,CCl20OZl

2r O capital social é de RS 250.mO,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 25O.OO0
(duzentos e cinquenta mtl) quotas de valor nomlnal R$ 1,00 (um real) cada uma, já
íntegralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

(art. 997, llt, CClzAOzl (art. 1.055, CC|ÀOO2I

3r O objeto social é: - 412O4/OO - Construção de ediflcios;
4213-8/00 - Obrâs de urbanização. ruas, praças e calçadas;
38114/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
4211-1/01 - Construção de rodovies e ferrovias;
4212-0/00 - Consuução de obras-de-arte especiais;
4221-9/03 - Manutênção de redes dê dtstribuição de energla elétrtca;
4222-7 /0L - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlates, exceto obras de lrrigêção;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
4313-4/00 - Obras de terraplenâgem;
432L-5/OO - lnstalação e manutenção elétrica;
4322-3/OZ - lnstalação e manutênção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
reftigereçâo)
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4742-3/00 - Comércio varejista dê material elétrico;
4744-O/0t - Comércio varejista de ferregêns e ferrâmentas;
4744-0/99 - Comércio varejista de mãteriais de construção em geral;
4754-7 /0L - Comércio verejistâ de móvêis;
773L-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operadori
7732-2/Ot - Aluguel de máquinas e equipamentos parâ construção sem operador, êxceto
andaimes;
8121-4/00 - timpeza em prédios e em domicÍlios;
8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

5. As quotas são lndlvlsívels e não poderâo ser cedldas ou trânsferldas a tercelros sem o

consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço

)

Í

Sócios
Percentual Nr. de quotas RS

ANTONIO MAURISON DA SILVA DOS SANTOS tw% 250.000,00 250.000,00
Totel to0% 250.(x)0,00 250.0(xr,00

ED

4t A sociedade iniciou suas atividades em 26 de abrll de 2007, ê seu prâzo de duraçâo é

indeterminado. (art, 997, ll, CC|20íJ.21

/
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Página 3 de 5
CONSTRUTORA M. S. ITDA

Rua João Paraibano, ne98, CentÍo, Sucupira do Nortê /MA - CEp 65860-000
CNPJ: 08.808.191/0001-24, NIRE: 2L2N893642

direíto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formâlizando, se realízada a

cessão delas, a alteração contratuâl pertinente. (art. 1.056, art. ,,.O57, CCI2OOZI

6e A responsabilidâde de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CCl2002)

72 A administração da sociedade é exercida por, ANTONTO MAURTSON DA SIwA DOS

SANTOS que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa

ativa e passivamente, judicial ou extrajudiciâlmente, podendo praticar todos os atos

compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse

da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos

de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em

todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. (aítigos 997,

vl; 1.013. L.OL',1064, CCl200,21

8ê Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas
justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotât os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/20O2)

9! Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as
contâs e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2. e art
L.O78, CCl20O2l

10r A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ê Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore",
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12e Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s)
sócio(s) remanescente(s), 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 resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. l,O?1, CCl20Ú,21

il
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Página 4 de 5
CONSTRUTORA M.5. LTDA

Rua João Paraibano, nc98, Centro, Sucupira do Norte /MA - CEp 65860-000
CNPJ: 08.808.19110001-24, NIRE: 2L2OO893642

13r O Admínistrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedÍdo 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 e cârgos

públicos; ou por crime falimenter, dê prevericação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra â economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrênclã, contrâ es relações de consumo, fé públlcâ, ou â propriedade. (aÍt, l,O11, § 1r,

ccl20o2l

14r A empresa está ENQUADRÂDA na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei

Complementâr n' 723, de L4lL2/2006.

15! Flca elelto o foÍo de Sucuplra do Norte - MA para o exercÍclo e o cumprlmento dos

direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por esterem âsslm justos e contratados asslnam o presente instrumento em 01 (ume) vla.

Sucupira do Norte - MA, 19 dê meio de 2020.

ANTONIO MAURISON DA SILVA DOS SANTOS
Sócio Administrador

MAURIFRAN DA SILVA DOS SANTOS

Sócio Retirante

4
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão ê Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamênto Nacional de Registro Empresarial e lntegração

ASSINATURA ELETRÔNEA

certificamos que o ato da empresa CoNSTRUToRA M s LTDA consta assinado digitalmente por:

Página 5 de 5

TDENTTFToAçÃO DO(s) ASSTNANTE(S)

CPF

01020082305 MAURIFRAN DA SILVA DOS SANTOS

71465219315 ANTONIO MAURISON DA SILVA DOS SANTOS

cERTIrIco O RECISARO 4 25/05l2O2O 16:38 SOA N. 202003a7802,
PROTICOTO: 2003a?802 DR 25/O5/2020. CóDIGO DE VERIEICÀçãO:
12002095157. NIRI: 212008936n2.

JUCEMA

@§stR]oton x s !1!À
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Nome
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíD'CA

NúMERo DE rNScRtÇÁo
í4-692.20í1000t{t
MAÍRIZ

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERTURÂ

2511112011

ü

NOME EMPRESÁRIAL

ART CONSTRUTORA LTDA

OO ESTABELECIi,IENÍO (NOMÉDE FAMÍÀSIA)
BRT CONSTRUTOFÁ ME

Ê SECU
,í3.í 3-1{0 - ObÍas de terÍaplênagem
/8.30.4{N - Sêrvlço8 de plntura ds edlficlos êrn gsral
,12.13-6{0 - Obíâs dê uóâhizôção . ruai, prâç.s ê calçêdaa
/(i.99-í{5 . Peíu.ação e construção do poços de águâ
,í7.i14{49 - Comérclo varêiista dê matoriais dê constÍução em 96r.l
?7.3í-a{0 - Aluguol dê máqulnas ê equipamentos agrícoleÊ sêm operador
38,1í.í{0 - Colot! dê rêsiduos não+êÍigo3os
/(i,29-í{4 - Môntâgêm ê In.talôçáo dê sbtêmaa . equipsmêntos dê ituminâção € si,lallzagâo ôm vlas públicas, portos r
aolopoÍtos
77.32-2{í - Aluguêl dê máquinas ê equipamênto6 pá.a conatÍução sem operador, excêto andaimês
43.22€{2 - lnstahção ê m.nulênção de 3lstsmas cent als do âr cohdtctonado, do venülaçóo ê reíÍlgoraÉo
'12.22-7{í - con8trução de tedes de abatteclmento dê água, colsta dê elgoto ê conatrugõer correlãta3,lxcêto obra! dê
lÍigaçâo

E OA ATIVIDAOE
,t1.20-4{0 - Constuçâo dê êdiÍicios

Ê DA NAÍURE?:A

206.2 - Sociedade Emprêsâriâ Limitada

LOGRADOURO

R BARÂO DO RIO BRANCO
NÚMERo

147
COMPLEMENTO

SALA A

BAIRRO/OISTRIÍO

CENTRO
MUNICIPIO

PASTOS BONS
CEP

65.870.,000

€NOEREÇO TETEFONE

MA

ENTE (EFR)

SITUAçÀO CADASTRÂL

ATIVA
DATA DÀ SITUÀÇÃO CADASTRÀI
29111120',t1

MOTIVO DE

ESPECIÂt OATÀ DA §IIUAÇÁO E§PECIÀI

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12J0112022 às 11i11:2E (dala e hora de Brasília). Página: Í/1
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VALIDA ÊM ÍOOO O TEBRITORIO NACIO l'lAL

'tro''ri 
BRUNo GUSTAVo DA srLVA t{orÀ

. t'[,lÂÇÁo

, çIOAO BA?ISTÀ FERREIRA rliOTA ffI,;io E
, MARLENE DA S]LVÀ }IOTA

^ÍmÂiu.r/foE DÀÍÂ E€ t{lscillg.Íre
PASTOS BONS - MA 30/08/!985
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TERCETRA ALTER^ÇÀO E CONSOLID^ÇÃO DO CONTRÂTO SOCI^r
SOCIDDT\DE EÀÍPREST\RIÀ LIMITADA. BRT CONSTRUTOR^ LTDÀ-ME'
..\coRDo cor,Í A LEI N' 10.406 DE l0/0112002 - Novo coDIGo cIuL'

DA
DE

Pelo presente instrumento particular, BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA, brasileiro,
Solteiro, empresário, nascido na cidade de Pastos Eons - MA, em 30/04/1985, porlador
da Cédula de ldeniidade RG. No0001 12586439-8, expedida pela SESP/MA em
15/0912016, e CPF no. 003.568.273-ô4, Íesidente e domiciliado na cidade de Colinas -
MA, na Rua São Fíancisco, n"128 - Bairro Guanabara, CEP: 65.690-000; JOÃO
RAFAEL DA SILVA MOTA brasileiro, Solteiro, comerciante, nascido na cidade de
Paslos Bons-MA, em 10i07/1984, portador do RG:0001125888994 SESP/IúA, expecica
em 19/12/2016, e CPF:002.013.093-78, residente e domiciliado na cidade de Colinas -
MA, na Rua Sáo Francisco, no128 - Bairro GuanabaÍa, CEP: 65.690-000; Únicos sócios
de sociedade Empresária limitada sob a Oênominação Social de: BRT CONSTRUTORA
LTDA-ME, com sede social na cidade de Colinas - MÀ na Rua Jailson Milhome, no144,
Sala-A, bairro São José, CÉP 65.870-000, inscrito no CNPJ. N', 14.692.201/000'1-01,
conkato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o no.

21200756039, resolvem de comum acordo e na malhor forma de direito procedarem à
alteÍação e consolidação de seu contrato sociâl em obediêncie ao Código Civil trazido
pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janelro de 2003, mediante a Cláusula e
condição a seguir.

CLAUSULA - Vli - Fica a partir desta alterado o endereço seda social para: Rua Baráo
do Rio Branco, Centro, N"487, Sala-A, Pastos Bons - MA, CEP:65.979-pgg

AVt TAD o A AJUSTADA CONSOL/DÁ.SE O CONTRATO
SOCIAL E ALTERA O COM A SEGU/TV DA

CLAUSULA II - SEDE
A sociedade tem sua sede social, na Rua Baráo do Rio Branco, Cêntro, No4B7, Salâ-A,
Pastos Bons - MA, CEP:65.870-000, e neo possui filial no momento, mas, pocierá abrir
ou fechar a qualquer tempo, mediante alteraÉo contratual assinada por toCos os sócios,
obedecendo às disposiçÕes legais vigêntes.

CLAUSULA III - O BJETIVO SOCIAL
O objetivo social da sociedade é:
CNAE No - 4í.20-4-00 - CONSTRUçÀO DE ED|FíC|OS;
CNÂE NO - 43.13.4.00 . OBRAS DE TERRAPLENAGEM;
CNAE No - 43.304-04 - SERVIçOS DE P|NTUR.A DE EDIFíCIOS EM GERÂ.L;
CNAE No - 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAçÃO - RUAS, PRAçAS E CALçA
CNAE N. - 43.99-1-05 - PERFURAçAO E CONSTRUçAO DE poÇos DE ÁcuA;
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CLAUSULA I . NOME EMPRESARIAL
@odat de: BRT coNSTRUTORA LToA - ME,



TF:IICDIRÁ
SOCIEDT\DE
ACORDO CO

CLAUSULA IV . DURA AOEINIqIO DA VIDADES
A sociedade iniciou suas atividades na data do arq

,*f!!19Ão E, coNsolrDAÇÃo Do coNrRÁ.ro socrAl,
-trI'ÍPRESARI..\ LDÍIT^D./\. IJRT CONSTI{UTORÂ LTDA_ME.I\Í A LEI No 10.406 DE l0/0rr2002 - Novo corrlco crvÍL.

DÂ
r,E

CNAE N'- 47.44-0-99 - COMERCIo VAREJ|STA DE MATER|A|S DE CoNSTRUçÃOEM GERAL (ARE|A. TtJoLo^s, ctMExro, ÊÉnriõ, riiiirA, cERAMtcAS E Erc);
9IlE-ry" - 77.3í-4-00 - ALUcúEL oe rueourruÁÀ'iàà'urparrrervros AGRTcoLASSEI\I OPERADOR

9IlE !!: - s8.11-4-00 - coLErA DE REStDUos NAo-pERtGosos;
9IlEN" - 43.2s-í-04 - MoNTAG-EM e rr,rsralÁôÀõ àe- srsrsruns EE_QUIPAMENToS DE tLUMtNAçÃo e srNalriÀõÃõ;M vrAS puBLlcAs, poRros
E AEROPORTOS;
CNAE NO -77.32.2-01. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARAcoNSTRUçÃO SEM OpERÂDOR, EXCETO ANDATMES:
CNAE N" .43.?2-3-02. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO'OC SISTEUAS CENTRAIS
DE A.R CONDICIONADO, DE VENTILAçÃO E REFdIGERAÇÁõ; - '

CNAE N" . 42.22.7.01- CONSTRUçÃO DE REDES OE ÀEA-§TCêIÍVIENTO DE ÁGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÔES CORRÉLATAS, EXCETO OBRAS OE
IRRIGAÇÃO.

uivamento de seu contrato social, e
seu prazo de duraÉo é por tempo índeterminado.

CLAUSU PIT socrA
Oc
em
sub
BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA,214

apitâl social da sociedade é de R$ 22o.ooo,oo (Duzentos e vinte mir reais), dividido
220.0oo (Duzentos e vinte mir) quorâs com vaior unitário de RS 1 ,00(huÁ rear) e
scritas em:

JOAO RAFAEL DA SILVA MOTA,s.sOO qu
TOTALIZANDO, 220.OOA quotas, no valor

CLAUSULA VII . ADMINISTRA cÃoA adminis
GUSTAVO

tração da sociedade é exercida exclusivamente pelo sócio

500 quotas, no valor de, RS 214.SOO,OO
otas, no valor de, RS 5.500,00
de .,.,..,...........-........................RS 220.000,00

Par.ágraÍo Primeiro ' As quotas subscritas são integrarizadas, proporcionarmente a
cada sócio em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo - Atendendo ao que dispÕe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos rãspondem
solidariamente pela integralização do capital social.
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DA SILVA MOTA, ue se incumbirá de todas as operaÇÕes e reprq
, BRUNO
esentará à
atividadessociedade, auloÍizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto. em
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CLAUSULA VI - EXPRESSÃO DE FANTASIA
A sociedade tem@ nome de: BRT coNsTRUToRA.



l^Er^{!gRl i\LTtrn/\ÇÂo ü coNSOLTD^ÇÃo Do coNTR^ro socÍÁLSOCIED,\DE EI\TI'RESÂITIÀ LINÍITÂDÂ. órr.i COXS'r'NUTOR^ LTDA.ME..\coltDo cotrI /\ LDI No t0.406 DE t1t0tt2002- NOVó éôprco crvrl.

DA
DE

estranhas ao interesse sociar ou assumir seja em favor de quarquer dos quotista ou deterceiros, bem como onerar ou alienar bens'imôrui, J, .à.iê0"áe, sem a,.rtoriãçao Jooutro sócio.

admlnistrador terá direito a uma retirâda mensal a titulo de pró-labore, ajustada
nte em comum acordo, dêntro do llmite estabelecido pela legislação do Imposlo
a.

Parágrafo Único - a criterio dos sócios e no âtendimento da própria socÍedade, o total
ou parte dos lucros poderá ser destinados à formâÉo de reservas de lucíos, no critério
estabelecido pela Lei no 6.404/76.

CLAU SULA VIII . RETIRADA
O sócio
anualme
de Rend

CLAUSULA IX . EXERCÍCIO SOC IAL

CLAUSULA - NOR MAS CONTRATUAIS OMISSAS

CLAUSULA XIII _ FALECIMENTO

Todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do
exercício, sendo que os lucros ou prejulzos verÍÍicados serão distribuÍdos ou suportados
pelos sócios na proporÉo de suas quotes de capital.

No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notíÍicar o outro, por
escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, e seus haveres lhe serão
reembolsados na modalidade que se estabelecê na clausula Xll.

CLAUSULA XII - DAS QUOTAS

Sobre os casos não regulados neste contrato deverão ser aplicadas as disposições
legais constantes da Lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Novo Código Civil.

CLAUSULA XI - DA DISSOLUCÃO

As quotas da sociedade são indivisíveis e não podeÍão ser cedidas ou transíeridas sem
o expÍêsso consentimento do oulro sócio, cabendo, em igualdade de preço e condiçôes,
o direito de prefeÍência ao sócio que queira adquiri-las, Íormalizando, se realiza a cessão
delâs, alteração contratual pertinente.

No caso de falecimênto ou interdição, de um dos sócios a sociedade continuaÉ suas
âlividades com os heÍdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou dos sócios remanescentes, os mesmos determinarão o
levantamento de um balanço especial na data do fâlecimenlo ocorrido. os herdeiros do ,i
pré-morto deverão, em (soj dias oa data do balanço especial, manifestar a sua vontadqr it .l
de serem integrados or.r'naâ à mesma sociedade, recebendo os d;ii;; ;.-;r,s;iãã"t\.
contratuais do pré-morto, ou, entâo, receberão todos os seus haveres, apuradoi áté o \...i
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TERCETR 
^L'[ERAÇÃO 

tr CONSOLIDAÇÃO DO CONTn^TO §OCIÁI.
§OCIEDT\DE EIT,IPR-ESÁRIT\ LII\ÍI'[ÁDA. I]RT CONSTRUTORA LTDA.ME,
.\coRDo coNl À LEI No 10.406 DE 10/0I/2002 _ NOVO CODIGO C[WL.

DÂ
DE

balanço especial, em 10 (dez) prestaçÕes iguais e sucessivas, vencendo -se a pdrr'eíÍa
após 120 (cento e vinte) dias da data do balanço.

CLAUSU LA XIV - DAS DELIBERAÇÕES
As deliberâÇÕes dos sócios serão tomadas em reuniáo, e os administíadores darão
preferência à forma estabelecida no a . 1.072, parágraío 3" do Código Civil, ou
convocaÍá os sócios consoante o disposto no parágrafo 2'do mesmo arligo, observando
sempre a Clausula 84, alínea 'b'.

CLAUSULA XV - DECLARACÃO DE DESIMPEDTMENTO
O Adminiskador, declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a

administraÇão da sociedade, por lei especial, ou em vírtude de condenagáo criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, aindâ que temporariamente' o
acesso a cargos públicos; ou por:crime falimentaÍ, de prevaricaÉo, peita ou subomo'
côncussáo, peculato, ou contra a economia popuÍar, contra o sistema financeim
nacional, conlra normâs de deíesa da concorrênciâ, contía as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

CLAUSULA XVI - ALIENAÇÃo DE BENS
Os Sócios autorizam que os bens da empresa possam ser alienados ou hipoteca dos em
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JO OR FAEL ILVA MOTÁ
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operaçõês bancarias.

CLAUSULA XVII . FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Pastos Bons - Maranháo, para qualquer ação fundada
neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por se
acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste ínstrumento particular foi lavrado,
obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em única viâ, destinado ao
registÍo de arquivamento da Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza
os efeitos legais.

São Joâo dos Palos - MA, 14 de Maio de 20í9.

BRUNO GUSTAVO DA SILVA MOTA
Sócio Adminlstrador
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de ldentiÍcação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie iunto à RFB a sua
atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.
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Página í de 3

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçÃO CONTRATUAL
HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA

Pelo presente instrumento particular, HENRIQUE FREITAS CARVALHO
FEITOSA, brasileira, Solteiro, Empresário, nascido na cidade de Floriano-pl, em
1511111994, portador da Cédula de ldentidade RG. no 3362871, expedida pela SSp/pl, e
CPF/MF n" 056.400.293-31, residente e domiciliado na cidade de Floriano - pl, na Rua
Angelim, No 50, Baino Curtume, CEP: 64.807-165 e SAULO ARAúJO DE
GARVALHO,brasileira, solteiro, empresário, nascido na cidade de Guadalupe -pl, em
13/01/1980, portador da Cédula de ldentidade Rg. no 2.252.667, expedida pela SSp/pl, e
CPF/MF no 001.365.07344, residente e domiciliado na cidade de Floriano-pl, na Rua
Angelim, no 50, Bairro Curtume, CEp 64.807-i6S, úNrcOS sócios competentes da
sociedade empresaria limitada, sob a denominação social de HENRIeUE FREITAS
CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA, de CNPJ No í4.936.il6/O0i-90, com sede sociat no
Residencial Angelim, no 50, Bairro Curtume, CEP: 64.807-'t 65, Floriano - pl, com contrato
social devidamente arquivado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OO plAU!, em
sessão de 2510112012 sob o no 22200542131, que regera pelas clausulas e condiçóes
seguintes, em comum acordo resolvem proceder a seguinte alteração:

CLAUSULA PRIMEIRA

O sócio SAULO ARAÚJO DE CARVALHO retira-se da sociedade, cedendo e
transferindo suas quotas de capital, no montante de '1.000 ( MIL) quota no valor de Rg
í.000 ( HUM MIL REAIS) cada uma totalizando R$ 1.000,00 ( HUM MtL REAIS), já
totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, ao sócio remanescente
HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA, sendo assim o sócio retirante, declara ter
recebido todos os seus direitos perante a sociedade, nada tendo a reclamar, a que título
for, nem do cessionário e nem da sociedade dando lhe geral, rasa a irrevogável quitação,
isenüando-se neste ato dê qualquer responsabilidade financeira, fiscal e tributaria.

HENRIOUE FREITAS CARVALHO FEITOSA.......... 2OO.OOO
QUOTAS, no vator de R$ 200.000.00.

TOTALIZANDO ...........200.000 QUOTAS no vatoÍ dê
R$ 200^000.00.

CLAUSULA SEGUNDA

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio
remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade
exclusiva do sócio remanescente.

CLAUSULA TERCEIRA

Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na, em uma única via,
destinada o registro e arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PlAUl.
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAçÂO CONTRATUAL
HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA

Floriano (Pl), 28 de Dezembro de
2020.

HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA
sóc]o - ouoflsrA

SAULO ARAUJO DE CARVALHO
SÓcIo - RETIRANTE
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HENRIQUE FREITAS CARVALHO FEITOSA & CIA LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENT|F|CAÇÃO DO(§) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00136507344 SAULO ARAUJO DE CARVALHO

05640029331 HENRIOUE FREITAS CARVALHO FEITOSA
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