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Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômi
Departamento aaonal de Registro do Comê o
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Páaina:

001 / 002

Certificamos q\19 as informações abaixo constam dos dGcumentos uquivados nesta Junta Comercla1 e são v igentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial

1CRIAR ENGENHARJA LTOA EPP
, Natu:reza .Juridica.: SOCJEDM>E EMPRESÃR>IA U MITM>A
N~:ro de ildentificaç.lo do Registro de
CNPJ
Empresas - RE (Sede)
' 11 2 005l842-9

i--~---~-=-====:..:...==-===...o.===c::..=:.:=:.:.:..:..:c.:..=.:...;_~-----~-----~~--~~~-

Data de A·r,qui vamento do

Ato Constitutivo

Data de Inicio
de Atividade

221.03f2010

2210312010

~-------------~--------------- -------- ---

Endereço Completo (Logradouro, IN" e Com,p lemento, Ba'i1'11'o, Cidade, UF, CEP)
RUA BUENOS AIRES. 2664, EMBRATEl., PORrO VELHO, RO, 76.82D-876
1

-

--

Objeto Social

PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO OE EDIACIOS; CONSTRUÇÂ'O OE RODOVIAS E FERROVIAS;
PINTURA PARA SINAUZAÇÃO EM PISTAS ROOOVIARIAS E AEROPORTOS , CONSTRUÇÃO DE OBRAS OE ARTE
ESPECIAIS; LIMPEZA EM PREDJOS E EM DOllllCtUOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; SERVIÇOS
DE ARQUITETURA; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
1 ANDAIMES, ALUGUEL DE ANOA.1MES; SER\11ÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES OE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGlA ELETRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRiCA;
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO OE ESTAÇÔES E REIDES OE
TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇ.Ã O DE REDES DE ABASTECIMENTO OE AGUA E COLETA OE ESGOTO ; OBRAS OE
IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO .PARA AGUA E ESGOTO; OBRAS
PORTUARIAS, _MARITIMAS E Ft.lMAqS; !MONTAGEM OE ESTRUTURAS METALICAS; OBRAS DE MONTAGEM
INDUSTRIAL; OONSTRUÇÃO OE NSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREAn VAS; CONSTRUÇÃO OE ESTRUTURAS COM
TIRANTES, OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSTRUÇÃO OE PROTEÇÃO OE ENCOSTAS E MUROS OE ARR IMO; DEMOLIÇÃO
l DE EOlFICK>S; PREPARAÇÃO DE CA'NlBRO E LIMPEZA OE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS ; OBRAS DE
TERRAPLANAGEM SERV~ÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; INSTALAÇÃO E :MANUTENÇÃO ELETRICA;
INSTALAÇÕES HIDRAUUCAS, SANJTARIAS E DE GAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO OE SISTEMAS CENTRAIS OE AR
CONDlQONAOO. DE VENTILAÇÃO E REFRlGERAÇÃO; I NSTALAÇÕES OE SlSTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA
INCENDIO; lNSTAlAÇÃO DE P~INBS PUBLJCffARIOS; I NSTALAÇÃO OE EOUIPA·MENTOS PARA ORIENTAÇÃO A
1
NAVEGAÇÃO MARmMA, FWVJAL E LACUSTRE, INSTALAÇÃO, !M A'N UTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES,
ESCADAS E ESTEIRAS ROlAHTES; MO:NT~GEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; TRATAMENTOS TE,R MICOS, ACUSTICOS OU OE
VIBRAÇÃO; INSTALAÇÃO OE SISTEMAS DE LIMPEZA POR VACUO E REVESTIMENTO DE TUBULAÇ·Õ ES;
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS OE ENGENHARIA CIVIL, INSTALAÇÃO DE PORTAS, .JANELAS, TETOS, DlVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER llATERUlL; OBRAS OE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE
PINTURA DE EDIRctOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RES,NAS EM INTERIORES E EXTERIORES; SERVIÇOS
DE CHAPISCO, EMBOÇ·O E REBOCO, l NST.ALAÇÃO DE TOLDOS E PERSIANAS, COLOCAÇÃO OE VIDROS, CRISTAIS E
ESPELHOS; OBRAS OE FUNDAÇÕES; ADM1N1STRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANOA·I MES ;
1OBRAS DE ALVENARI A; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQlllPAMENTOS PARA TRANSPORTE E
1ELEVAÇÃO OE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; PERFURAÇÃO ECO STRUÇÃO IDE POÇAS DE AGUA ;
, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, TELHADOS, COBERTURAS , CHAMINES, LAREIRAS E CHURRAQUEIRAS ;
• SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA. TOPOGRAIFtA E GEODESl A; SERVI Ç·OS OE DESENHO TECNICO RELACI ONADOS À
ARQUITETURA E ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CAL,ÇAOAS; CONSTRUÇÃO OE
BARRAGENS E REPRES.A S PARA GERAÇÃO DE ENERGI A EL.ETRICA; LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS OE PERFURAÇÃO
(PERFURATRIZES) PARA EXECUÇÃO OE FUNDAÇÕES COM OPERADOR; FABRICAÇÃO OE ART EFATOS OE CONCRETO,
1
CIMENTO. flBROC~MENTO. GESSO E MATERIAts SEMELHANTES, SERVIÇOS OE DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS ;
OBRAS DE BOMBEAMENTO E DRENAGEM (CONSTRUÇÃO}.
___ _ __ _
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PORTO VEUiO • RO, 27 de junho de 20 17

Eu,
Conferi e assino.

'

.
Ministério do Desenvolvimento. Indústria e
Secretaria de Estado do Dese volvimento Eco ôm
Departamento acional de Regislro do Com
Junta .C-0m.ercial . 9 .~ta_do de Rondônia - JU

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Páaina:

002/ 002

Certificamos que as i111f.ormaç6es aba'i xo constam dos documeJiltos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1Nome Empresarial

--~~

CRIAR ENGENHARIA LIDA EPP
Naturez.a Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRlA U.MffADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede}

CNPJ

11 2 0053842-.9

!

Capital: R$
300.000,00
• (TREZENTOS Ml.L REAIS)

Microempresa ou
(Lei

Capital hrt.g~o: R$
(TREZENTOS MIL REAIS)

'
l.

Prazo de Duração

Empresa de Pequeno Porte ,
300.000,00

nº 12312006)
lndetenninado

Empresa de ,pequeno porte

SócioslPartici.-çlo no CapitallEspicie de SóciolAdministradodTennino do Mandato
NomeÇPF ou C!ífPJ
Pl!tiçtpaclo no capital fRSl EsQ6cie de Sóclo
DatlS PERBRA MARQUES
761.767..152-72

.270.000,00 SOCIO

1I JOÃ~ SOARES DA Sll.VA

Administrador
Admlnlstrador

TérmifJO do
Mandate

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

30.000,00 SOCIO

32•.353..714-20
f Ultimo Arquivamento

Situação

Data: 27J0112016
Alo:

1Evento (s):

o~os

Número: '110459033

REGIS TRO ATIVO

DOCUMEHJOS OE INTERESSE DA EMPRESA I EMP,R ESARIO

Status

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

BALANÇO

PORTO VEUiO - RO, 21 de junho de 2017
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Eu,
Conferi e assi no.

Al: PinheÍlv .itachado. 3_1; - Arigo/á11dia -Porto lé/110 RO - CEP 7 (),\{JJ-r-

Fone: t69J 3-16-86:!!- Fax: 16913!16-ML -l11tp: 1nn1:j1u:er.ro.zo1.br
e-mail: gahinete ajucer.ro.gm:hr

~

69 3225 3101

engenharia
Porto velho-RO, 4 de agosto de 2017 .

TRIBUNAL DE CONTAS
ANEXO Ili

N~2214/
DECLARAÇÃO DE EPP/ME

2017
00(l 24i

A empresa CRIAR ENGENHARIA LTDA, CNPJ 11.718.818/0001-60, Situada na Rua Buenos Aires, 2664, no
bairro Embratel na cidade de Porto Velho-RO, declara sob as penas da Lei, para fins de participa ção na
licitação da TOMADA DE PREÇOS N2. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/TCE-R0/2017, que cu mpre os
requisitos estabelecidos na Lei Complementar n2. 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações, e está apta
a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei", conforme suas
alterações contida na Lei 139 de 10 de novembro de 2011, para que possam usufruir do trata mento
diferenciado previsto na referida Lei Complementar.

Declara, ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 42 do artigo 32 da
Lei Complementar n2. 123/2006 e alterações.

Atenciosamente .

1
Rua Buenos Aires, 2664
CEP 76820-876

Bairro Embratel
Fone: 69 3225 3101

Porto Velho/RO
criarengenharia@hotmail.com

TRIBUNAL DE CONTAS
N~2214/

2017
OOli242

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direitoi o; aÜai;o i;sinac!c-5~
Dl!:NlS PEiu:mA MARQUES, brasileiro, solteiro, engcnlÍeiro clvil. nÍitunÍI dé P'ortÕ Velho - RO, nnscido em 09/0S/1982,
portador do CPf N.º 769.767.852-72 e Identidade sob n.0 000792437 SSP/RO, rcsidcme e domiciliado na Rua Buenos Aires,
n.0 2664, Fundos, Bairro Embraiei, na cidade de Porto Velho, Estado de: Rondõniu. CEP. 76.820-876 (nrr. 91J7, /, CC/2001);
CREUS CARDOSO MARQUES, brasileira, soheira, empresária. natural de Pimenta Bueno- RO, nascida cm 15/05/1958.
portadora do CPF .º 090.725.602·30 e ldcntidade sob n.0 87.783 SSP/RO. residente e domiciliada na Rua Buenos Aires, n.º
2664, Fundo , Bairro Embrntel, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, CEP. 76.820·876 (art. 997, I, CC/2001);
Únicos sócios componentes da sociedade empresãria limitada. que gira sob a Denominação Social CRIAR ENGENHARIA
LTOA - EPl', com sede e domicílio na Rua Buenos Aire n.º 2664, Bairro Embratel, na cidade de Porto Velho, E.~tado de
Rondônia. CEP. 76.820-876, devidamente inscrita no C [>J/Mf sob nº. 11.718.818/0001-60, com seus aros constitutivos
arquivados na Junta Comercial do Est:ido de Rondônia - JUCER sob n•. 11200538429, por despacho na sessão proferida cm
22 de Março de 2010. resolvem por esle instrumen!o particular de altcraçâo, modificar pda s.:guncla vez seu Contrato Social
primitivo. pelas cláusulas e condições o seguir:

DQSSÜCTOS
CLAUSULA PIUMEIJlA: /\ sócia CREUSA CARDOSO i\·L\RQUES, retira-se da soci.:JuJc ccd..:nuo e ~ransfcrinúo sua:i
600 (seiscentas) quotas de capital no vnlor nominal unitârio de RS l,00 (um real) cada urna. totalizando o vulor de RS 600,00
(seiscentos r.:.ais) ao sócio ingressante o Sr. JOi\O SOARES DA SlLVA. brasileiro. solteiro, natural de Serra dn Raiz - Pl3,
n:l.$Cido em 02106/1962, engenheiro dvil, portador do RG sob n.0 721.834 SSPIRO e CPF sob nº.32..1.353.714-20, residente e
domiciliudo na Rua Elias Gorayeb, n. 0 800, Bnirro Nossa Senhora das Graçns, na cidade de Pono Vc.:lho. Estudo de: Rondônia..
CEP. 76.804-432 (11rt. 997, l, CC/1001):
CLAUSULA SECUNDA: O sócio DENIS FERRElRi~ MARQUES, já qualificado acima, integraliza neste ato 210.600
(duzentos e dez mil e seiscentos) quotas de capital no valor nominal unitário de RS J,00 (um real) cada uma. totalizando o
valor de RS 210.600,00 (duzentos e dez mil e seiscentos reais).
CLAUSULA TERCEIRA: O sócio ingressante ,JO,\O OARJ::S DA SILVA, já q11al ific.1do acima, integraliza neste 010
29.400 (vinte e nove mil e quatrocentas) quorns de capital no valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real) tada uma,
totaliz.ando o valor de RS 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais).
PARÁGRAFO Ú 'JCO: A sócia CREUSA CARDOSO MARQUES, declara para todos os fins de direito. que recebeu os
valores referente a venda das quotas de capital. não tendo ma is nada a reclamar. dando por pago e quitado.
DECLARACÃO 00 SÓCIO
- - ,.4

00 ._::~
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CLAUSt.ILAQUARTA:OSóciolngressante JO:o O RESDASILVA,declaraquenaoestácondenadoemn
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OA ADM\NI TRAÇ1\0 T>A SOCIEDADE
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crimes previstos em Lei, que o impeça de e:o:ercer atividades mercantis. (Art. 1011 da Lei 10.406102);
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da sociedade caberá ao Sócio DEi lS PEREIRA MARQ ES, com
·e··- L} j ./'1-/ f},,, .
atribuições de gerir a sociedade emprcsaria limitada. autori7.ando o uso do nome empresarial, vedado, no cn1ant'?!.-~~JL//-'1 "~---"9S Me\O
atividades estranhas ao interesse social ou nssumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de tcmftroS, l>«tRdet!On iiJuNuu slO
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autoriwção do outra sócia. {art. 997. VI: 1.013, 1.015, 1.084: '1f••ldent• da
CC/2001);
Pe1• ar.enl1\ de l""
CLÁUSULA QUINT, : A

C=ção

Ca!lttollO '"'

noc PITALSOCIAL
CLÁUSULA SEX'fA : O Capital Social da Sociedade passa a ser RS 300.000.00 (fre:zentos Mil Reais) dividido cm 300.000
(Trezentos Mil) quotas de valor nominal unitário de R$ l,00 (Um rcnl) cada uma, integralizada neste ato em moeda corrente do
país, subscrito e distribuído da seguinre forma: (art. 997, Ili. CC/1001) (11rt. 1.055, CC/.1001) :
CAPITAL

QUANTIDADE DE
SÓClOS
DEN IS PEREIRA MAROU~S
JO,\O SOAUES DA SILVA
TOTAIS

Yo

QUOTAS

INTEGRALIZADO

270.000

90

30.000
300.UUO

10

J0.000.00

ltHI

300.000,00'

270.000,00

\
\

.

\
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SECUNDA Al..TEltA

DO

bllJE~ftÇ~,Ai.
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TRIBUNAL DE CONTAS

CLÁUSULA SÉTlMA: A Sociedade tem por objeto social: ~
lfi

<11

Ng221412017
00(1243

Projetos e Obras de Engcnharin;
Construção de Edillcius;
Construção de Rodovias e Ferrovias;
Pintura Para Si 1ali?.ação cm Pistas Rodoviárias e Aeroportos·
Construção de Obrns-de-Arte Especiais;
Limpeza cm Prédios e cm Domicílios:
JmuniZl:!cAO e Controle de Pragas Urbanas;
Serviços de Arqui1e1ura;
Alugue! de Mdquinas e Equiprunemos para Consrruçao sem Operador, Exceto Andaimes;
Aluguel de Andnim~ ;
Serviços de Engenharia;
Construç-lo de estações e redes de distribuiç-ão de energia el~lric:a;
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
Con~1ruç!lo de estações e redes de telecomunicações;
Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
Construção de redes de abastedmenlo de água e coleta de esgoto;
Obr.is de irrigaçao;
Constmçl\o de redes de rransportcs por dures. exceto para ãgua e esgoto;
Obras portuárias, marhimas e fluviais;

de canteiro e limpc1.a de terreno;
Perfurações e sondagens;
Obr.is de terraplanagem;
l'rt:pl!IllÇOO

Serviços de Preparaçl!o do terreno;
lnstalaçl!o e manutenção elétrica;
Instalações hidrt'iulícas, sanitárias e de gás;
\'li

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilaçao e refrigcmçao;
Instalações de sistema de prc cnção contra incêndio;

Instalaçlio de painéis publicitários;
fnstalnç<'l.o de equipamentos para orientação à navcgoç."l.o marltima, fluvial e lacusue;

11'

Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
Montagem e in!>1alação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinaliu.ção cm vias públicas, portos e
aeroportos;
Tratamcnlos térmico~. ai.;ús1ioos ou de vibração;
lnstalaçllO de sistemas de limpeza por vácuo e revestimento de tubulações:
Impermcabilizaç!lo cm obrns de engenharia cívil;
lnstalaçilo de portns, janelas, tetos, divisórias e armarios embutidos de qualquer material;
Obras de acabamento cm gesso e estuque;

i'JJ

Serviços de pintura de edifícios:

o
o)')
(li

.-:;

CRIArt ENGENHARIA LTDA - El'P

ÃO CONTRATUAL E CONSOLIDA ÃO 00 CONTRATO SOCIAL
,,
.)

.r,

Apllcnção de revestimentos e de resinas cm intericicsJ:: eíttéiorcs~ '

.,,

Sc:rviços de chapisco, emboço e reboco.. instaiuÇao' -d~ roldÓs -c"'per~arÍns. col
e pelhos;

_ .)

<E

Obras de fundações;

w

Administmçl'lo do obras;

'"
16
.:o

Mon1agem e desmontage111 de andaimes;
Obras de nlvenaria;
Serviços de operação e fomecimenlo de equipamcnros paro transporte e elevaçllo d car as e
emobros;
Perfuração e construção de poços de Agua;
Construção de fomos industriais, telhados, coberturas, chwninés, lareiras e churrao;queiras;
Serviços de canogrnfia. Topografia e geodésia;

<JJ
aJ
o11

N~2214/2017

Serviços de desenho t&:nico relacionados à arquitetura e engenharia;
Ql

-Q00 24c1
ssoas aro uso
E.:-T ADO DE RONDÔNIA
T i'' !3 U ~,J}).L D::: CON T .t\S

~

Serviço de Drenagem de Águas Servidas;
Obras de Bombeamento e Drenagem (Construçào);

J

!

,

y

,,

•

,

lleifatlo

CLAUSULA PlllMEIRA : A Denorninnção Social é CRIAR E GEJ''lllARIA 1..l'OA - EPP;

QO ENOERECO

CLA SULA SEGUNDA: A sede da sociedade na Rua Bueno Aires, nº. 2664, Bnirro Embraiei, o.esta cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia. CEP: 76.820-876;
DOC PlTALSOCIAI.
CLÂUStlLA TERCEIRA : O Capital So ial da S cicdade é de lU 300.000,00 {TrC2entos Mil Reais) dividido cm 300.000
(Trezentos Mil) quotas de valor nominol unitãrio de RS 1,00 (Um real) cada uma, integralizada cm moeda corrente do pa!s,
subscrito e d i~iribuído da scguinu: fonna: (art. 997, Ili, CC/2002) (arl 1.055, CC/2002):
QUANTIDADE OE
QUOTAS

270.000
30.000
300.000

TOTAIS
DO OBJETO SOCIAi.
CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade tem por objeto social:

lfl

Projetos e Ooras de Engenharia;
Construção de Ediflcios;
Construção de Rodovias e Ferrovias;

"'

Pintura Para Sinalização em Pistas Rodoviárias e Aeroportos:

»>

Construção de Obras-de-Arte Especiais;

·~

Limpeza em Pr.!dios e em Domicílios;
lmuniz:içâo e Controle de Pragas Urbanas;

"''
<li

.,,

g_;?

Prt~ld- da COllllulo
~li de

DEl"Oi\llNACÃO SQCl1\L

DENIS PEREIRA MAROllES

;

CAPITAL
º/•
90
10

IOO

J

bderson F9ID<IDdes Melo

A vista das modificuçõcs ora ajustadas, consolida-se o contrato sodnl, adaptando-se às normas do No''º Código Cil•il
(Lti n•. 10.406 de 10/0lnOOl) com n seguinte redação:

JOÃO SOARES DA SILVA

_

,

Cadll.dlt

SÓCIOS

-J-) · ;J, B )

L_/. J.____ _
;;;;;l
_ _ f _ -·-·
~~'J____!_r__1:. - -~

:.. ., , _

Obras d urbllllizaçllo - Ruas, Praças e Calçadas;
_,
Construção de barragens e represas para geraç.'lo de energia elétrica:
Locação Equipamentos de Perfuração (Perfuratrizes) Para Execução de Fundações Com Operador;
Fabrlroçllo de Artefatos de Conçrcto, Cimento, Pibrocimcn10. Gesso E Mati:riais Semelhames;

J NT~GRALIZADD

270.000,00

30.000,00
300.000.00

ft5

1KltjUNAL Ut. (.jUN

IA~

NQ2214/2017

00 0245
,....·
SEG
~

Serviços de Arquitetura;
Aluguel de Máquinas e Equipamenlos para co.;'s.~çio .s~m GPcO:c;o.·.
Aluguel de Andaimes;
Serviços de Engenharia:
Construção de estações e redes de distribuiç~ de energia elétrica;
1

"'

ti)

lfs

"'
IJj

Ili

/lJ
i1'l

11·

"'

Ili
~

Q)

Gxedo Andaimes:

Manutenção de redes de distribuiçilo de energia el!!trka;
Construçilo de e!.1'11çõcs e redes de telecomunicações;

Manutenção de cst:ições e redes de telccomuniciçõcs;
Construção de redes de abastecimento de água e colcui de esgoto;
Obras de irrigação;
Construção de redes de transporte5 por dutos. exceto para água e esgoto;
Obras ponuãrias, marítimas e fluviais;

ESiAOO DE Rüf'•Dô IA
TRl3'.JN ~L o= CONTi\S

1-:ncr;~~·"Et; 1
'vi.1!J r.!.J

J
o;j

i':IJ V:fb',

Montagem de estruturas metálicas;
Obras de montagem industrial;
Construção de instalações esportivas e recreativas;
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Demolição de cdifieios;

arrin'JO~

"'

<li

'»

'"
Ili

Preparação de canteiro e limpeza de terreno:
Pcrfuraçlles e sondagens:
Obras de terraplanagem;
Serviços de Preparação do terreno;
lnstal11çilo e manutençao cl~rric11;
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
lnstnli:ção e manutcnç11o de sistemas centrais de ar condicionado. de vcn:ilaç11o e refrigeraçllo;
Instalações de sistema de prevenção contra in~ndio;

(!;

lnstalaçJci de painéis publicitários;

'1t

lnstalaç:lo de equipamentos paro oricnmção à nn,•egação marítima, fluvial e lacustre;
lnstalacao. manutenção e reparação de elevadores, escada.~ e esteira~ rolantes;
Monmgem e instalaç;lo de sistemas e equipamentos de iluminnção e sinalização em vins públicas. p<>rtos e
aeroportos;
Trotamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
lnstoloç11o de sis1cm11S de limpeza por vácuo e revestimento de tubuloçôcs;
Impermeabilização em obras de engenhMia civil;
Instalação de poruis, j311elas, tetos, divisórias e armãrio:; embutidos de qualquer material;
Ohra.~ de acabamento cm gesso e estuque;
Serviços de pintura de edifícios;
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores:

'1l

a:;

111

,,,
li;

-il

"'

12'
lf;
~

Serviços de chnpisco. emboço e reboco, instalação de toldos e persianas. colocação de vidros. crist:1is e
espelhos:

.:,

Obras de fundações:

.:.,

Administração de obru:;;

'1J

Montagem e desmontagem de andaimes;

oi/

Obras de alvenaria;

~.~

Ili

Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pcssous para u~-- _· :

'J

cm obras·
<li

Perfur~

e construçã.o de poços de água;
Construção de fomos indu!itriais, telhados, coberturas, chamines, lareiras e churrasqueiras;

J-f
-7<.
~~

Prtddente da Comissão

Construçllo de estruturas com tirantes, obnis de contenção, construção de proteçllo de en'--ostas e muros de

'1i

I

Anderson Fernandes Melo
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... Serviços de cartografia. TopogruFia e gcodésia;,, ~ ~ ;
~
Servl~"OS .1e desenho lécnico relacionados à arquítetura e engenhar1ii;.
Obras de urbanização - Ruas, Praças e Calçadas;
Construç-J<> de !YJ.fl'agens e represas para geração de energia elétrica;
c::-r "'DO DE RONDÔNIA
E~, r'
Locação Equipaméntos de Perfurnçilo (Perfuratrizes) Para Execução de Fundações Com Operador;
R IBUN p, L D e: CONTAS
r:'abricaçao de Artefatos de Concreto, Cimento, Fibrocimcnto, Gesso E Ma.tcriais Scm.:lhanr.: : fl.PC"'"~. . \Pr') fJ ~·'"n'i··'d
j desta f:.tor.ópll
..,,,nc;, • ...
Serviços de Drenagem de Águ~ Servidas;
1.1 'vl~l·~ d~· c· l~\oã! p~c-J,3935 ~h }
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Obras de Bomb~1m..:nto e Drenagem (Construção);
D

.

~/

•· :to e •

30
Y

--

}!;

_'··--~
1~

_

- ~~u9': f",'

ADt-ll NISTRAC.ÃQ DA SOÇJEIMDE
...............

CLÁl'SULA QUINTA : A adminbtreção dn sociedade cabe ao sócio DENIS PEREIRA MARQlTES, cnm o P''>ThdlltsOil fero<I000S :a\O
ai:ribuição de gerir a sociedade empresaria limitada, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no emamo. em arivlcfàãtfy,~ident• . 11: C~~t!çio
estnmhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quo!istas ou de terceiros. bem como oncniipereanen~o e 395
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro (a) sócio (a). (nrt. 997, VI: J.OJJ, J.015, J.064, CC/2002 )i
Cada•tro

DA RESPONSABIUDAOE DOS SÓCIOS
CLÁUSUL.\ SEXTA: A responsabilidade de cada sócio (a) é restrita ao va lor de suas quotas, mas lodos respondem
solidariamente pela integralizaçllo do capital so ial (nrt.. l.05Z, CC/2002),·
D DURACÃO DA SOCIEDADE
'

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas ntividades no dia 22 de Março de 20!0. e seu prazo de durac:!o e
indeterminado, podendo ser dissolvida a qualquer tempo, por mútuo consenrimento dos sócio . ( art. 997, li, CC/1002 ):
DA TRA 'SFI-:RtNCIA OE QUOTAS E DA ll fi:S POi"SABILlnAOE
CLAUSULA OITAVA: As quotas silo indivislveis e não podendo ser cedidas ou íransferidas a terceiros sem o consentimento
do outro sócio, a quem íl ca assegurado, em igualdade de condições e preço dirtito de prcfe~ncia para a sua aquisiç-ão se postas
à venda. formal i:zando. realizada a cessão delas. a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, ri. 1057, C/2002)
IJQ TÉRi\JJl\'Q DE CADA F:XEHCÍCJO SOCIAL

CLAUSULA NONA: Ao término de cada cxcrclclo social, cm 31 de dct.embro, o administrador prestará contas justilicadas
de sua administraçllo procedendo à elaboração do invencàrio, do balanço parrimonial e do balanço de resultado econllmko,
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurado. (Art. t.065, CC/2002)

DO EXERCfCIO LEGAL
CLAt!SllLA OÉCIMA: Nos quarro meses seguintes áo termino do exerclcio social, os sócios deliberarão sobre as comas e

designar.to adminisrradorquando for o caso. (Art. 1.071e1.072, 2° e Art. J.078, CC/2002).
O RETTRÁDA DE 'PRO.LABORE'
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pelos serviços que prestarem a sociedade perceberão os sócios a titulo de remuneração
de pró· labore uma quwnia mensal fixada de comum 11co[do entre os partes, obedecendo os limiles de deduçilo fiscal previs10 na
tcgislaçâo do imposto de renda. a qual sera levada a débtto da conta despesas gerais da sociedade.
DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLA SULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara sullS a!iviúade com os

herdeiros. sucessores e o incapaz. não sendo possível ou ir.existindo intere se destes ou do(s) sócio(s) rcmanesccntc(sl. o ,·ator 'de seus haveres serâ apurados e liquido com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução. verificada c19.::;
balanço especialmente levantado.
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CRIAR ENGENUA.RIA LT
SEGUNDA ALTERA ÂO CONTRATUAL E CONSOLIDA ÃO DO CONTRATO SOCIAL

DOS ADMINI Jlf'\CiOktES

e::

~. -

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declaia. sob a~ pcÍias itá IeÇde- que nao está impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial. ou cm virtude de condenação criminal, ou por ser encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, :ii1ld11 que tcmpomriwuentc, o acesso a cargos püblicos; por crime falimentar. de prevaricação. peita ou
suborno, concussão, pecul:ito. ou contra a economia popular, contra o :1is1cma financeiro nacional, contra nonnas de dcfc~a ela
concorrência. contra as relações de consumo. fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.028 e Art.1.031, CC/2002):

DA ABERTURA

D~

FILIAIS

CLAUSULA DÉCIMA Q ARTA: A sociedade poder a q alqucr tempo, abrit ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteraçllo contratual assinada por todos os sócios;
DA ALTElt,\CÃO DE CONTRATO SOCIAL

EST .:-,~ O

o::-: "0'-J~ó~
Ri . '"-: ~~ 1 ...; • ~ i A

l..A DÉClMA Q lNTA: O contrnto social poderá a qualquer tempo sofrer alteração desde que haja llSSffl~ambos os sócios no documento de alteração.
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PAR'.'? RAFO (!NICO: O mesmo procedimento scrâ adotado cm outros casos em que a sociedade se rcsol aYCfuirêl.aça · Ili,,! ' i .. c 8 3" ·,, . ; :'_,:· ·~
1
seu soc10. (Art. 1.028 e Art. 1.1>3 I, CC/2002)
Torta Vcl'ir,
~-·'J

_J_j ____

)J

_a_4~- ~-·

porono

CLAUSULA DÉCIMA SE TA: Fica eleito o foro da comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia. para o ex.:rcicio e o
-~ -----.
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
nde Melo
E, por estarem assim justos e contratados assina o presente contrato cm 04 (qururo) vias, de igual teor e forma, na presençabldenon
ComlS sãll
2 (duas} testemunhas, sendo que a primeira via será encaminhada para arquivamento na Junta Comercial do Estado de Prt•ldent• ddae Lfci~.x..
o~ ,. .
'
Per•anen1e
!t"V
N.Jnt.onm.
Cadait~Q. 3~

Ferna

:.:. \g,;

.. ' :·;JY~ '*

, /P'brto Velho- RO. 30 de Maio de 2.011.
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3° REGIST O CIVIL E TABELIÃO DE

OTAS

O PJ 04.613.52310001.+t
Av_ Carioa Gomes. 2827 - SAo Crist.óvAo - CEP 7Uo.4-021
PORTO VELHOIR.O -Tel: (&9) 3224.74441330'.'l-7017 - cartoriogentil@gmail.com

Bel José Gentil da ilva

Cristiane Zemuner da Silva Guimarães

TABELIÃO I OFICIAL

LIVRO. Nº 262-P

S SSTITUTA

CAPA N'°0067360

FOLHA Nº O

Ce.r tifico a pedido verbal de parte interessada que
revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o
Uvro nº 00262-P, às Folhas 0241i024, verifiquei constar
a Procuração do seguinte teor:
Procuração bastante que faz:
CRIAR ENGENHARIA L TDA EPP
Na forma abaixo

S A 1 B A M quantos este público mnstrilllmento de procuração bastante v.irem que, aos
sete dias do mês de julho do ano de dois m il e quinze, (07/0712015), nesta Capital e
Comarca de Porto Ve~ho. Estado de Rondônia, neste Serviço Notarial, compareceu ,
como Outorgante: CRIAR ENGENHARIA LTOA EPP, pessoa jurídica , inscrito no
CNPJ/MF sob nº 11.718.818/0001-60, com sede na Rua Buenos Aires, 2664, Embratel,

em Porto Velho-RO neste ato representado nos termos da Segunda Alteração Contratual
do Con rato Social, devidamente reg·strado na Junta Comercial do Estado de Rondônia JUCER, sob nº 110380406 em d ata de 0810612011, pmtocojo 11/0243.32-3, em data de
06/06/2011, e Certidão Simplificada emitida peja Junta Comerdal de Rondônia - JUCER,
em data de ?8/05/2015, sob
nestas

15/020662-3 (conforme cópia do contrato arquivado

Til,,

.

otas na pasta 145211 ), por seu Administrador DENIS PEREIRA MARQUES ,

brasileiro, nascido em 09/05/1982, solteiro, maior, engenheiro civil, filho de Antonio
Pereira da Silva e Creusa Cardoso Marques , portador da C.I RG. nº 792437/SSP/RR,

inscrito·no CPF/MF sob nº 769.767 .852-72, residente e domiciliado na Rua Buenos Aires
nº2664 • . Embratel, Porto Velho-RO ~ reconhecido como o próprio por mim Tabelião ,
confo,nn~

os documentos que me foram apresentados, do que dou fé.. E aí, pelo

Outorgante me foi dito que nomeia e constitui seu bastante procurador: JOÃO ALVES
PEREIRA NETO. brasileiro, solteiro

maijor, comerciante , portador da CJ RG. nº

524893/RO, inscrito no CPF/MF sob riº 596.532.802-87 , residente e domiciliado na
Avenida Pinheiro Machado, 4001 , Embratei, Porto Vejho-RO; ao ,qual confere poderes
específicos para participar de qua•squer l1icitações públicas , concorrências, tomadas de
preços, carta convite. pregões, ROC-

Reg~me

Diferenciado de Compras e outros ,

coações em nome da outorgante , perante quaisquer órgãos Públicos Federais,
Es aduais e

unicipais, Autarquias, assinar as propostas, contratos, termos, aditivos ,

declarações, requerer certidões negativas,, assistir a aberturas de propostas, concordar,
discordar, impugnar atos não satlsfatóraos a fkma outorgante, acompanhar processo ,
prestar· cauções, defender os d;reitos e interesses da outorgante, podendo para tanto ,
e.
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represen ar em Juízo ou fora dele, em geraJ nas suas relações com terceiros, contratar e

distratar serviços de advogados com os poderes da cláusuta AD-JUDICIA.

NÃO

PODENDO SUBSTABELECER. Enfim praticar todos os demais atos necessários e

indispensáveis ao fiel e cabal desempenlho do presente mandato.

Dispensada as

Testemunhas lnstrumentárias. Pelo Outorgante, me foi d•to, finailmente, que ace.ita esta
procuração em todos os seus expressos tennos, tal qual se acha redjgida . .Assim o d1isse,
do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada
em tudo conforme, outorga, aceita e assina . Os dados constantes na presente
procuração foram fornecidas e conferidas pelo outorgante, que, responde civil e
criminalmente por quaisquer eventualidades que venham a ocorrer. O Tabelião
reserva-se o direito de não corrigir erros. neste Instrumento, advindos das declarações
o outorgante. Eu, Bruno da Cunha Vallderes. auxiliar de escrevente, que a escrevi. Eu,
a.). José Gentil da Silva, Tabelião que a fiz digitar, subscrevi , dou fé e assino. Selo
Digital: A3ABY22320-951 23. Emolumentos: R$83 , ,
· · $16,70, Se~o : R$0,86, Total

= RS101,06.

Porto Velho-RO , 07 de JU'lho d

015. (aa.) CR

R

ENGENHAR~A

LTDA

EPP. DENIS PEREIRA MARQUES , Repres ntante da Outorgante. José GentiJ da Sitva.
Tabelião. Trasladada por Certidão, era o que se continha em re erido ato, está tudo
conforme ao seu próprio original. Eu, José Gentil da Siiva, Tabelião, que a fiz
extrair, conferi, subscrevo, dou fé e a sino a presente. Em lumentos: R$13,26,
Fuju : R$2,65, Selo: R 1,02. Fundep: R$0.,

Total

=R

, Fundimper: R$0,9 • Fumorpge: R$0,99,

19,90

Em Test°

Porto Vetho-RO,
José Ge
Tabelião
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