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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N"01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n** 01,CEP:65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO

Junto aos autos do processo licitatório n® 002/2021, na modalidade

PREGÃO PRESENCIAL - SRP, os documentos de CREDENCIAMENTO
apresentados para o presente certame.

Buriticupu - MA,em 22 de fevereiro de 2021

Pregoeíro Municipal
Portaria n° 136/2021
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01,CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA
Comissão Permanente de Licitação - CPL

Processo Administrativo n° 0401007/2021

Modalidade: Pregão Presencial n° 002/2021 - SRP
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços, do tipo menor preços, visando à eventual e futuro
fornecimento de intemet com link dedicado por meio de fibra ótica para atender
as necessidade das secretarias municipais de Buriticupu/MA.

Credenciamento da Empresa:
REDE DE TFJ.FrOMTJNICACÕES
CARAJA EIRELI
CNPJ:04.680.405/0001-79
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PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE; Rede de Telecomunicações Carajás Eireii - Epp firma

estabelecida na rua 79 quadra 12 lote 21 s/n, bairro Jardim Canadá II, na cidade de

Parauapebas, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob n° 04.680.405/0001-79 e Inscrição
Estadual sob n° 152744819,neste ato representada pelo(a)Sr.(a). Alan Carneiro Pinheiro

portador da cédula de identidade RG n° 0863273483 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n°
839.129.403-04, residente e domiciliado na rua 79 quadra 12 lote 21 s/n, bairro Jardim
Canadá II, na cidade de Parauapebas, Estado do Pará.

OUTORGADO: James Lopes de Oliveira portador da cédula de identidade RG
n° 432136959 SESP/MA, inscrito no CPF sob o n° 800.385.813-53, residente e
domiciliado na rua Ceará n" 265, bairro Jardim Brasília na cidade de Santa Inês, Estado
do Maranhão.

PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a

outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para fim especial de
promover a participação da outorgante em licitações públicas em concordar com todos os
seus termos, assistir a abertura de propostas, assinar propostas, assinar declarações,
assinar propostas adequadas, assinar contratos, fazer impugnações, reclamações,
protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar
caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir,
desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato.
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Rede de Telecomunicações Carajás Eireii
CNPJ 04.680.405/0001-79
Alan Carneiro Pinheiro
CPF 839.129.403-04
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ALTERAÇÃO CONTIUTUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJÁS LTDA-EPP

ALAN CARNEIRO PINHEIRO, nacionalidade brasileira, nascido em 12/05/1981, solteiro,\

.•tw"'-

empresário, CPF/MF n° 839.129.403-04, carteira de identidade n° 0863273483, órgão
expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na RUA RIO DE JANEIRO, 68 RIO VERDE,
PARAUAPEBAS/PA, CEP 68515-000, BRASIL. Na condição de único sócio da empresa

RI:DE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJÁS LTDA-EPP, localizada na Rua 79,
Quadra 12, Lote 21, Bairro Jardim Canadá II, Parauapebas/PA,

CNPJ sob n®

04.680.405/0001-79, NIRE n° 15200781211. Resolve transformar a Sociedade Limitada em

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá,
doravante, pelo presente ATO CXJNSTITUTIVO:

CL.AUSl l-A PRIMEIR.A - Fica iransfonnada esta Sociedade Limitada em Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada - LI RELI, passando a denominação social a ser REDE

DE TELECOMUNICAÇÕES CAR.AJÁS EIRELI-EPP, com sub-rogação de todos os
direitos e obrigações pertinentes.
CLAUSLT.A SEGUND.A - O acervo desta sociedade, no valor de RS 3.000.000,00 (três
milhões de reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada,

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada.

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE

LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
•AL.AN C.ARNEIRO PINHEIRO, nacionalidade brasileira, nascido em I2/0.S/1981, solteiro,

empresário, CPF/MF iv 8.30.129.103-04. catleira dc identidade n*^ 0863273483. órgão
expedidor SSP-BA. residente e domiciliado na RUA RIO DE JANEIRO. 68 RIO VERDE,
PAR,AL'APEBAS/PA, CEP 68515-000, BRA.SIL. Constitui uma Empresa Individual de
Responsabilidade l-imitada. soli as seguimos cláusulas:
DO NOME EMPRESARIAL E DA SEDE

CL.AUSULA PRIMEIRA - A empresa girará sob o nome empresarial lUEDE DE
TELECOMUNICAÇÕES CARAJÁS EIRELI-EPP e terá sede e domicilio na Rua 79,
Quadra 12, Lote 21, Bairro Jardim Canadá II, Parauapebas/PA, CEP 68515-000.
DO CAPITAL

CLAUSULA SEGUNDA - O capital c de RS 3.000.000,00 (três milhões de reais),
intciiralizado em moeda corrente do País.
Pará mato único

a responsabilidade do titular e limitada ao capital integralizado.
Cartório de Curlonópolis
Av.Maranhão,125•Bairro da Paz» v.ui lui
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DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLAUSULA terceira.A cn.p,es.., passará a .er r, seguin.e objc-u,.

COMUTADA-STrc!' PROVETO

DE''ACEWIa'''pp ° ''"-'-'^''ONIA FIXA

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DF rn^riDAsap'?'^
INFORMÁTICA; COMÉRCIO VARFjfsi A I SpÍ^.a .t

COMUNICAÇÕES;
SUPRIMENTOS DE

TELEFONIA E SNICACÃO RFPap^
COMPUTADORES

E

EQUIPAMENTOS DE

DF

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CO^TOTpfrf^'^''^

REPARAÇÃO E

TELECOMUNICAÇÕe''s NSaFICATO^^^^^^^^
6I|()K|]3

DE

ATIVIDADES DE

serv^^k;o pi:: comunicaçà() mi'I;í'imídia-scm■

:
'-~í
SERVIÇO DE TELEF-QNlÁ FIXA COM UTADA-STFC;

6 110801 SFRVIíVA rvi; -n-i i-rAv,.

6190601

PRO vt:uuKi.S DJ^CESSO ÀS REDIÍS DE
COMI ixnr aç Akçi/l: vUiVUiiviC ACQ1£S'

"
4751201 COMI-Rnn VAPr.nc i A i

4752100

5»í1ííÍÍIp:a:
igARAÇAOI^

^—-

int-ormadcã

mMIMnl ,

ECOMUNICAÇAO

9512600
6190699

Oi;iRAS atividades ni: tfi

i"/:. :

CLALSILA QIjARIA - A empresa iniciou suas atividades em Orinonni ^
duraçào é indeterminado.

.

ü];ja200i e seu prazo de
da administração

CA^So

ISOLADAMENTE a ALAN

de „«ere,«e da empresa, autorizado o uso do nonte empresarial.
DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLAUSULA SEXTA - O exercício social coincidirá com o ano civil sendo em 31 de
econom.co, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurado.s.
resultado

dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial c balanço de resultado
da declaração DE DKSEMPEDLMENTO

CLAUSULA SÉTIMA - O admini.slrador declara, sob as nenas da lei He nt.e

mtpedtdo de e.xercer a adm.nistraçèo da sociedade, por lef ès ecLtl

e-

em' vi^de^de

condtuaçao crmimal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
" '^'"'8''®
por crimepopular,
falimentar,
peita ou
stbonto concussão. peculato,
o» públicos;
contra a oueconomia
contrade prevaricação
o sis3 fitta'ceim
a

—o- « PÚblica.ou

\

Cartório de Curionópolis - Único Ofício
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DO FORO

íot
h —'resultantes^deste ato constitutivo.
■''^'^AUAPEBAS para exercício e cumprimento
aos direitos e obrigações
Parauapebas 20 de Outubro de 2014.

r

-A;
] -H
ALAN CARNEIRO PINHEIRO
CPF: 839.129.403-04

ICCK3 .REGISTRO EM

02 03/20 J-?

1560007C39Ô

Protocolo 14/078b59-7, DE 2312/2C14

cDA LÚCIA DE CARVAL

SECRETARIA GERAL

893430
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MICHELLY NUNES DOS SANTOS - Oficial Substituta
Vállcto(a) temvnt» com o Mio dt «ittntIcIdM* H 000973420
Emolumentos: R$ 5,80 seio: R$ 0,85-Tnai: R$6,65 FRC
(TJPA):1,5% FRJ(TJPA):10%

N® í=OLHAS,^sLS.
ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 7 DA SOCIEDADE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
CARAJAS LTDA ME
CNPJ n® 04.680.406/0001-79

JUCEP

SUELLEN MAYANE SOUZA DA SILVA nacionalidade brasileira, nascida em 06/10/1982,

solteira, empresária, CPF/MF n® 722.933.302-49, carteira de identidade n® 4112184,
órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO DE JANEIRO,68, RIO
VERDE, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

ALAN CARNEIRO PINHEIRO nacionalidade brasileira, nascido em 12/05/1981, solteiro,

empresário, CPF/MF n® 839.129.403-04, carteira de identidade n® 0863273483, órgão
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) RUA RIO DE JANEIRO, 68, RIO
VERDE, PARAUAPEBAS, PA, CEP 68.515-000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
CARAJAS LTDA ME, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado
na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE n® 15200781211, com sede Rua 79, ,
Quadra 12, Lote 21, Jardim Canadá li Parauapebas, PA, CEP 68.515-000, devidamente
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/M F sob o n® 04.680.405/0001-79,

deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos
termos da Lei n^ 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes;

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SOM; COMÉRCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E

COMUNICAÇÃO; SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA STFC; PROVEDORES
DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES; OUTRAS ATIVIDADES DE

TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS;
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO..
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia sem
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática

4752-1/00'- comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
comunicação

6110-8/01 - serviços de telefonia fixa comutada stfc
6190-6/or- provedores de acesso às redes de comunicações
6190-6/99*- outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

9511-8/00'- reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512-6/00 - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
QUADRO SOCIETÁRIO
CLÁUSULA SEGUNDA. Retira-se da sociedade o sócio SUELLEN MAYANE

Cartório de Curlonópqfil^

Av. Maranhão,125• Bairro daPaSi
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 7 DA SOCIEDADE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
CARAJAS LTDA ME

JUCEP

CNPJ n® 04.680.405/0001-79

SILVA, detentor de 10.000 (Dez Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)
cada uma, correspondendo a R$ 10.000,00(Dez Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS
CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio SUELLEN MAYANE SOUZA DA SILVA transfere sua
quotas de capitai social, que perfaz o valor total de R$10.000,00(Dez Mil Reais), direta e
irrestritamente ao sócio ALAN CARNEIRO PINHEIRO, dando plena, geral e irrevogável
quitação.

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sócio pelo prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias, com base na hipótese contida no artigo 1.033 da Lei 10.406/2002.
DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), em moeda corrente nacional, representado por
3.000.000 (três milhões) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada
uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em
decorrência da aumento do capital social este fica assim distribuído:
ALAN CARNEIRO PINHEIRO, com 3.000.000 (três milhões) quotas, perfazendo um total
de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a ALAN
CARNEIRO PINHEIRO, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em fôvor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SEXTA. 0(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 falimentar, de prevaricação,
peita ou subomo, concussão, 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 propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SÉTIMA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e
resultantes do contrato social permanece PARAUAPEBAS.

Cartório de Cunonópolis
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MICHELLYNUNES DOS SANTOS - íial Substituta
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Serie: I
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F0LHAS..4X^. -

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N® 7 DA SOCIEDADE REDE DE TELECOMUNICAÇÕES
CARAJASLTDAME

JUCEPi

CNPJ n® 04.680.405/0001-79

CLÁUSULA OITAVA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atosjá arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
PARAUAPEBAS,2 de setembro de 2014.

OüLlQyyi;
líQmj

dO 6tl UQ/

SUELLEM NIAYANE
SOUZAVDA SILVA
ÍÍÍESÕÜZÃ®/
CPF: 722.933.302-49

ALAN CARNEIRO PINHEIRO
CPF: 839.129.403-04

SOB N°: 20000407738
Protocolo: 14/984273-2. DE 23/09/2014
Bi^reaa:15 2 0078121
REDE DE TELECOMUNICAÇÕES

Z0Z6S8

CAKAJAS LTDA ME

lEOA LÚCIA OE CARVALH

SECRETÁRIA GERAL

Cartório de Curionópoljs^^ico Ofício
Av. Maranhão,125• Bairro da V&Ctínjépolis•PA

CURIONÓPOLIS

CEP 68.523-000•CNS 06.708-2 i

•iodomffiiíü

fl do documento apresentado, com a qual confsri 9 dõu^. -o o
de Avereiro de 2021.
^oIl8,12^
da verdade.
MICHELLYNUNES DOS SANTOS•Oficiai Substituta

Vátldo(B)somont* com o tolo d« tutonticidad» H 000873425
Emolumentos: RS 5,80 + seio: RS 0,85-Total: RS6,65 FRC
a'JPA):1,5% FRJCrJPA):10%

elo de Segunuiça

UTENIICAÇÂO
Série: I

N* 000.973.425

Req;81400000180766

Página 3

4LJ" •■fi ,
e^lhp.ij ft*'

?0LmJ2d2^

(m€EPA
Alteração Contratual n" 06 da sociedade Empresaria Marabá Serviço .è
Comercio de Aparelho Celular Ltda- ME

ALAN CARNEIRO PINHEIRO, brasileiro, empresário, natural de Feira de Santana-BA.

solteiro, nascido em 12/05/1981,CFF/MF n® 839.129.403-04,RG n® 0863273483 SSP/BA,
residente e domiciüado á Av. Antonio Maia 976-B, Bairro Centro, na Cidade de Marabá,
Estado do Pará,CEP-68.500-005.

SUELLEN MAYANE SOUZA DA SILVA,bcasUeiia. empresária, natural de Tucuraí-PA,

solteira, nascida em 06/10/1982, CPF / MF n» 722.933.302-49. RO n° 4112184 SSÍ/PK
residente domiciliada na Av. Lauro Sodré n® 734, Bairro Centro, na Cidade de Tuairul,
Estado do Paiá, CEP-68.456-000, únicos sócios da sociedade empresária Marabá Servi^ e
Comercio de Aparelho Celular Ltda-ME, com sede a Av. Antonio Maia 976-B, bairro
Centro nesta cidade de Marabá-PA CEP 68.500-005, registrada na Junta Comer^ do
Estado do Paiá JUCEPA sob o NIRE 15 20078121-1,em 14/09/2001, e inscrita no CNPJsob n® 04.680.405/0001-79 resolvem assim alterar o contrato social.

1® - O ncme empresarial fica neste ato alterado passando a ser REDE DE
TELECOMDNICAÇÔES CARAJÁS LTDA- ME, tendo como nome de ântasia
carajásíÍet.

2° - O Cwital Social da presente sociedade é de R$- 20.000,00(Vinte Mü Reaia)ü^ri^iM
em 20.000(Vinte Mil)quotas no valor nominal R$ 1,00(Üni Real)perfezendo um total de
R$-20.000,00(Vinte Mil Reais)e assim distribuídas entre os sócios.
- Alan Carneiro Pinheiro

10.000 quotas

R$-

-Suellen Mayane Souza da Silva

10.000 quotas

R$- 10.000,00

3® - Objetivo da Sociedade é de:

61.90..6-01-Serviços de Provedores de Acesso á rede de TelecomunicaçÕes47.51-.2/00- Comercio Varejista especializado de equipamentos e siq?rrmentos
infennática;.

. ,- •

•

4752-1/00.- Comercio Varejista de equipamentos de telefonia e comumcaçao.

95.11.8.00- Reparação e Manutenção de computadores e de equipamentos perif&icos.
95.12.6-00- Reparação e manutMição de equipamoitos de comunicação
continua
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Continuação da Alteração Contratual n® 06 da Sociedade Empresaria

4®- A sede social, comercial e administrativa da presente sociedade passa a ser neste ato

na Rua 79, quadra 12, lote 21, bairro Jardim Canadá ü, na Cidade de Paraúapebas, Estado
do Pará, CEP-68515-000.

3® - Fica neste ato alterado o endereço dos Sócios para Rua 79, Quadra 12, Lote 21*B,
Bairro Jardim Canadá n,na cidade de Paraúapebas,Estado do Paxá.

^ _

6®- Fica neste ato extinta as filiais, criada na alteração contratual n® 04 que tinha seu
endereço na Rua Rio de Janeiro n® 64,Bairro Rio Verde, cidade de Paraúapebas,Estado do
Pará, CEP-68.515-000, NIRE-15900291721e filial criada na alteração contratual n® 03 que

tifihq seu endereço na Av. Antonio Maia n® 993, Bairro centro, Marabá, Estado do Pará,
CEP-68500-005,.NIRE-l 5900286949

7® - A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

8 ®- A administia^io da sociedade caberá ao sócio ALAN CARNEIRO PINHEIRO,co®

poderes e atribuições de repres^tar a empresa, ativa, passíy^ judicial e extrajudicial,
nomear procurador quando for o caso, assinar cltequ^» ^^i^tar en^réstitnos, ab^r e
otótó còhtes correntes, na lede bancaria da praça de

nome empresarial, vetado, no entanto nas atividade

aos inlíBteaie sscMã*

assumir obrigações seja em fevor do outro quotista ou de terceiros, bem como onerar òu
alienar bens imóveis da sociedade,sem autorização do outro sócio.

9® A sociedade iniciou suas atividades em 01 de outubro de 2001 e seu prazo de duração é
indeterminado.

10®- O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena^ criiniiial, oii4pr

se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporanaixiffitte o a^s^-À
cargos públicos, ou pôr crime felimentar, de prevaricou, peite w

conciissãf>;pftcnl?tr> ou contra a economia popular, contra o sisttena finrtne^ítP/O^^^^

contra normas de defesa da concorrência, contra as relações db consunio,féipbiÊ$i^^^í^^^
propriedade.

Cartório de Curionópotis- Único Ofíi
OPOUS
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Emolumentos: R$ 5,80 ■»- selo: R$ 0,85-Total: $6,65 FRC
(TJPA):1.5% FRJ(TJPA):10%

Continuação da Alteração Contratual n® 06 da Sociedade Empresaria

11®- As demais cláusulas do contrato social e demais alterações, que não colidam com as

presentes alterações permaneceram inalteradas.

E assim
í^rem juntos, acordes e combinados, mandaram lavrar o presente
instrumento de ot 3f^o contratual em 03 vias de igual teor e forma.
á.jtPA), 12 de Agosto de 2008.

Alan Carneiro Pinheiro
Sócio Administrador

SuelJ^t Ma>íane Souza oa Silva
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MICHELLY NUNES DOS SANTOS. Oficial Substituta

Villdota) somant* com o cclo dt lutcntlcldaq» H 000973422
Emolumentos: RS 5,80 * selo: RS 0,85-Total: RS8,65 FRC
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Aíteraçâo contratual n.° 05 da sociedade empresaria Warató
Serviço e Comercio de Aparelho Celular Ltda - WIÇ

^

^

Al AN HARNEIRO PINHEIRO, brasileiro, empresário, natural de Feira de

sLn^na-BA soVtelro. nascido em 12/05/1981, CPF/MF n« 839.129 403^, RG
n® 0863273483 - SSP/BA, residente e domiciliado à Av. Antonio Mata 97e-B ,

Bairro Centro, na cidade de Marabá, Estado do Pará, CEP 68.500-005.
SUELLEN mavamp SOUZA DA SILVA, brasileira, natural de TucuruI - Pi^

solteira, empresária nascida em 06/10/1982, CPF / MF n® 722.933.302-49, RG
n® 4112184 - SSP/PA, residente e domiciliado à Av. Lauro Sodre n 734,
Centro, na cidade de Tucurui - PA, CEP 68.456.000, únict»
da
sociedade empresaria Marabá Serviço e Comercio de Aparelho Celular Ltda ME, com sede na Av. Antonio Maia 976-B, bairro Centro, nesta ^*^4^ e
Marabá-PA, CEP 68.500-005, registrada na

Pará JUCEPA sob o NiRE 15 20078121-1, em 14/09/2001, e inscrite no CNPJ
sob n® 04.680.405/0001-79 resolvem assim alterar o contrato social.

1®- A sociedade gira sob o nome comercial de Marabá Serviço e Comercio de
Aparelho Celular Ltda - ME,

2® O capitai social da presente sociedade é de R$

divididos em 20.000{Vinte Mil)quotas no valor nominal de R$ 1'0<gUm Re^).
perfazendo um total de R$ 20.000,00(Vlhte MU Reais), e assim distribuídas
entre os sócios.

- Alan Carneiro Pinheiro

10.000 quotas

-suelien Mayane Souza da Silva 10.000 quotas

R$
R$

10.000,00
10.000,00

3® A sede da sociedade é na Av. Antcn: Mala 976-B, bairro centro, na cidade
de Marabá-Pá, CEP-68.500-005.

4®- O objetivo social passa a ser de:

47.51.200- Comercio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática.

95.11.8.00- Reparação o manutenção de computadores e de equipamentos
perifé.nco3.

95.12.6.00- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
47.52.1.00- Comercio varejista de equipamentos de telefonia e

KJ'-.

comunicação.

61.90.6-01- Provsdoríís de Acesso as redes de comunicações.

^

Cartório de Curionópolis - Único Ofício

Continua.
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MieHCLLY NUNES DOS SANTOSV Oficial Substituta
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Selo de Segurança
UTENTiCAÇÃO
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Continuação da Alteração contratual n** 05 da
enipresaria.
n® folhas,

íedade

5°
A administração da sociedade caberá ao sócio ALAN CARNEIi
PINHEIRO, com poderes e atribuições de representar a empresa, ativa,
passiva, judicial, e extrajudicial, nomear procurador quando for o caso,
assinar cheques, solicitar empréstimos, abrir e encerrar contas correntes, na
rede bancaria da praça de Marabá, autorizado o uso do nome empresaital,
vetado, no entanto nas atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obriqações seja em favor do outro quotista ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro
sócio.

6®.

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 2001 e sei^

prazo de duração é indeterminado.

7®

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está Impedido

de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou cm virtude de
condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou pôr crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fô
publica, ou a propriedade.

8®

As demais cláusulas do contrato social e demais alterações, que não

colidam com as da presente alteração permaneceram inalteradas.

E assim por estarem justos, acordes c combinados, mandaram lavrar

o presente Instrumento de alteração contratual, em 03 vias de iguai teor e
forma.

), 01 de Março de 2007.

Alan CarneirònPinheiro
Sócio Administrador
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ALAN CARNEIRO PINHEIRO, brasileiro, empresário, natural de Feira de
Santana-BA, solteiro, nascido em 12/05/1981. CPF/ftflF n" 839.129.403-04, RG

n' 0863273483 - SSP/BA, residente e domiciliado â Av. Antonío Maia 976-B ,
Bairro Centro, na cidade de Marabá, Estado do Pará, CEP 68.500-005.
SüELLEN MAYANE SOUZA DA SILVA, brasileira, natural de Tucuruf - PA,

solteira, empresária nascida em 06/10/1982, CPF / MF n® 722.933.302-49, RG
n<> 4112184 - SSP/PA, residente e domiciliado á Av. Lauro Sodré n** 734,
Centro, na cidade de Tucurui - PA, CEP 68.456.000, únicos sócios da
sociedade empresaria Marabá Serviço e Comercio de Aparelho Celular Ltda ME, com sede na Av. Antonío Maia 976-6, bairro Centro, nesta cidade de
Marabá-PA, CEP 68.500-005. registrada na Junta Comercial do Estado do

Pará JUCEPA sob o NIRE 15 20078121-1, em 14/09/2001, e Inscrita no CNPJ
sob n® 04.680.405/0001 -79 resolvem assim alterar o contrato social.

Fica neste ato criado uma filial, que será localizada a Rua Rio de Janeiro
n® 64. bairro Rio Verde, na cidade de Paraiiapebas, Estado do Pará, CEP68515-000, onde explorará o mesmo ramo de atividades da Matriz, e terá
como nome de fantasia o mesmo da matriz (Teie Celf), ficando destacado o
valor de R$ 5.000,00tCinco Mil Reais), do capital social da matriz, para

composição do capital da filial ora criada.
2^ O capitai social da presente sociedade que é de R$ 20.000,00(Vinte Mil
Reais), divididos em 20.000(Vinte

Mil) quotas no valor nominal de R$

1,00(üm Real), perfazendo um total de R$ 20.000,00(Vinte MH Reais), e assim
distribuídas entre os sócios.

- Alan Carneiro Pinheiro
10.008 quotas
-suelien Mayane Souza da Silva 10.800 quotas

R$
RS

10.000,00
10.000,00

3° A sede da sociedade á na Av. Antonío Maia 976-B, bairro centro, na cidade
de Marabá-Pá, CEP-68.500-005.

4'
A administração da sociedade caberá ao sócio ALAN CARNEIRO
PINHEIRO, com poderes e atribuições de representar a empresa, ativa,
passiva, judicial, e extrajudiciai, nomear procurador quando for o caso,
assinar cheques, solicitar empréstimos, abrir e encerrar contas correntes, na

rede bancaria da praça de Marabá, autorizado o uso do nome empresarial,
vetado, no entanto nas atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor em favor do outro quotista ou de terceiros, bem

como onerar ou alienar bens imóveis cia sociedade, sem autorização do
outro sócio.

5'.
A sociedade iniciou suas atividades,em 01 de Outubro de 2001 e seu
prazo de duração é indeterminado.
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Continuação da Alteração contratual

04 da soeiedãiliã

empresaria.

6'

O ãdmiiiístrfíilGf cíücícíí a ^ab as penas da lei, de que não está impedido

de exercer a administração da bocíedacie, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede. ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou pôr crime

ígrimeníar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
publica, ou a propriedade.

7'°
As demais cláusulas do contrato social e demais alterações, que não
colidam com as da presente alteração permaneceram inalteradas.
E assim por estarem justos, acordes e combinados, mandaram lavrar
o presente instrumento de alteração contratual, em 03 vias de igual teor e
forma.

fí/idrabá, (PA); 27

Outubro de 200õ.

Alan Carneiro Pinheiro
sócio Administrador
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Serviço e tJomercIo de Aparetfio Celular Ltda - fWÊ

At AN CARNEIRO PINHEIRO, brasileiro, empresário, natural de Feira de

em IZ^ieei. CPF/MF n- 839.129.403^. TO

n® 0883273483 - SSP/BA, residente e domiciliado à Av. Antonio Mala 976-B ,
Bairro Can^,na cidade de Marabá,Estado do Pará,CEP 88.SQ(MI85.

simtIKM iaAYAME amizA da silva,

^

^

solteira, empresária naseMa em 08/W1882,CPf / MF n* 722.8^.^2-^,
n® 4112184 - S8P/PA, residente e domiciliado à Av. Lauro Sodre n 734,

Centro, na cidade de Tucurui - PA, CEP 88.468.000, úrtcw s^os da

«.«.tomwin ampraBaria Wlarabâ SandCO 8C^endD dsJ!4»7eMlO08»^^"-

ME, com sede na Av. Antonio Mala 978-B, bairro Cenb-o,

^

Marabá-PA, CEP 68.600-006, registrada na Junta Cowe'^?'
Pará JUCEPA sob o WWE16 20078121-1,em 1«OT«061,e Ins^ no cnpj
sob n® 04.880.405/0001-79 resoivem assim alterar o contrato social.

1® Fica neste ato criado uma filial, que será localiza^ a Av. Antonio Maia^^

993, bairro Contro,nesta cidade de Marabá,^^do
o mesmo remo de atividades da Matriz, e terá como fante^a o i^n»^
matriz(Teie Coü}, ticando destacado o vaior de R$ 6.<W0,a0(Cineo «m

do capitai social da matriz, para composição do capitai da filiai ora criada.
2° O capital social da presente sociedade que é de R$ 20.000,0^ii^

Realsi divididos em 20.000(Vlnte Mü) tiuotas no vator nom^i de ^
Í^SmS?^t^ndo
um total de R$ 20.000,IKKVinte Mil Reais),e assim
distribuid» sntre os sócios.

- Alan Canteiro Pinheiro

10.000 quotas

.AMattaitjjaaysne^aaa tia Stiva 10.M6quotas

R$
R$

I0,oe0i00
10;l^,00

3° A sede da soMsdade á na Av. Antonio Mala «76«.bairto een&o,na oWade
de MaraM-Pá,CÊP-68.S00.006.

4=

A administração da sociedade caberá ao sócio AlAN

iMMMFisn

oodmes e atribuições de represmitar a enqiFm, sova,

passiva, /udicial, e extrajudicial, nomear procurador
assinar cheques, solicitar empréstimos, abrir e e""""

rede bancaria da praça de Marabá, autorizado o uso do nome
vetado, no entanto nas atividades estranhas ao Interesse

obrigações seja em favor em favor do outro quotista ou de terceiros, bem
conm ^erar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem auloiteação^
outro sócio.

5®.

A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 2001 e seu

prazo do duração éIndeteiTnlnado.
Cartório de Curlonópolis- Único Ofício
rPD^eíIltS?'
CEP68.5^hD00^^S

EmTest

Continua.

''®^*
Curionópolis
•PA
* fone:
(94)9v143-7i;

verdade.

i/aiM
NUNES
SANTOS-loncial
Substíi
vuido(a}som«ntá com
o ••Io DOS
d* autontlcldad*
H 000973414
■*■"'®-

rrJPA):1.5%FRJCrjPA);10%

~ Total: R$6,65 FR

••"«o.oarii

Selo de Segurança
utenticação
Série; I

N" 000.973.414

ciHMÉ;eff' h^ '^■'■ 'ifeSiàÉ^lilSiSfÉ^

Ooxíâiii^0^"^)ia

N»F01»A8.

eni|>resai1a.

N;

JucbpA
6°
O administrador declara sob as penas da lei, de que nâo está impedido
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude d
condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou pôr crime
faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
publica, ou a propriedade.
7°

As demais cláusulas do contrato social e demais alterações, que nâo

colidam com as da presente alteração permaneceram inalteradas.

E assim por estarem justos, acordes e combinados, mandaram lavrar

o presente instrumento ^ alteração contratual, em 03 vias de Igual toor e
forma.

22 de Maio de 2006.

Alan Carneiro Pinheiro
Sócio Administrador

jQnnM
Mçyane Souz
(Sócia)

SQ""

m'

•.VN"'

Cartório de Curionópolis

Av. Máranhãa 125' Bairro da Paz» Cu
CEP 68J23-000 • CNS 06.708-2 • fonr. (
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preseme
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fiel do documento apresentado, com a qual ^nfietl e dou fí

Curionópolis,12 de fevereiro de 2021

fido de Segurança
UTENriC.\çÃO
Série: I

N° 000.973.415

E mTest

da verdade.

MICHÊLLYNUNES DOS SANTOS -OTctal Substituta

Villdo(«)tem»nti com o selo d* sutentlcldade H 000873415

Emolumentos: RS 5,60 + selo: RS 0,85—Total: RS6,65 FRC
(TJPA):1.5% FRJ(TJPA):10%

"•

\

ÍW

Alteração contratuai

02 da sociedade empresaria PINi

LTDA ■ ME

& MELO

VF

^

Umm
LjiiiacQmroBaaioofísá^

ALAN CARNEIRO PiNHEfRO. brasileiro, empresário, natural de Fel^ de
Santana^BA, solteiro, nascido em 12/05/1981, CPF/MP /i® 839.129.403-04,
/I® 0863273483 - SSP/BA, residente e domiciliado à Av. Antonio Maia 976-B ,

Bairro Centro, na cidade de Marabá, Estado do Pará, OEP 68,1^00,005.
JADSON WELDER DA SILVA MELO, brasileiro, natural de Zé Doca - Ma,

solteiro, empresário nascido em 24/02/1980, CPF/MF /i® 005.951.643-74, RG
n'* 43366495-9-,SSP/MA, residente e domiciliado à Rua 10, quadra 15, casa
67-CohatracA/^9o Luiz-Ma, únicos sócios da sociedade empresaria Pinheiro
& Meio Ltda - MÊ,com sede na Av. Antonio Maia 976-B, bairró. Centro, nesta
cidade de Marabá-PA, CEP 68.500-005, regi^tmda na Junta Comerciai do

Estado do Pará JUCEPA sob o NIRE 15 2007^j^-1, em 14.09.2001, e insana
no CNPJ sob n° 04.680.405/0001-79 resolvem a^èim alterar o contrato social.
1^ O sócio Jadson Weider da Silva Melo, retira-se da presente sociedade

cedendo e transferindo suas quotas parte do Capitai social que Ó de 10.000
(Dez Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Rea0,
uma,
perfazendo um total de R$ 10.000,00(Dez Mil Reais), para o sócio mte^rante
a Sra. Sueiien Mayane Souza da Silva , brasileira, solteira, etnptesái^,
natural de Tucuruí-Pa ,nascida em 06/10/1982, Cl n.^ 411218-SSP/PA, CPF/
MF /I.® 722.933.302-49, residente e domiciliada a Av. Lauro Sodré734,Bairro
Centro, nesta cidade de TucumLJBstado do Pará, CEP 68.^6-000,, a qual é
admitida neste ato como sócio passando a fazer parte Integrante do quadro
de sócios da presente sociedade com idênticos direitos e obrigaçóes
constantes no contrato social de constituição e demais alteração de contrato
social.

2® O capital social da presente sociedade que é de R$ 20.000,00(Vlnte Mil

Reais), divididos em 20.000(Vinte Mil) quotas no valor nominal de R$
1,00(Um Real), cada uma, perfazendo um total de R$ 20.000,00(Vlnte Mii
Reais), por força da presente alteração passa a Ter a seguinte distribuição
de quotas.

• Alan Carneiro Pinheiro

10.000 quotas

'sueilen Mayane Souza da Silva 10.000 quotas

R$
R$

10.000,00
10.000,00

3® O nome empresarial fica neste ato alterado passando a ser MARABA^
SERVIÇO E COMERCIO DE APARELHO CELULAR LTDA -ME
4® A sede da sociedade á na Av. Antonio Maia 976-B, bairro centro, na cidade
^e Marabá-Pá, CEP-68.500-005.
Cartório de Curicnópolts - Unico Ofício

Av.Maranhão,125•Bairro da Paz- Cu/ion^?"|*.f^ _

CEP 68.523-000- CNS 06.708-2•fone:(94)99143-7127

fiel do documento apresentado, com a qua^oonferl e dpu fé

Cur1onõpoll8,12 ^févereiro de 2021.
Em Tast. Jo da verdade.

MICHELLYNUNES DOS SANTOS-piclal Substituta
veildo(a)lomant* eem o wle d* «itontleldad* n 000973412
Emolumentos: R$ 5,80 + selo: R$ 0,85-Total: R$9,65 FRC
CrJPA):1.5% FRJfrjPA);10%
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Continuação da Alteração contratual n. ° 02, da sociedade empresada^
PINHEIRO & MELO LTDA- ME

5^

A administração da sociedade caberá ao sócio ALAN CARNEIRO

PINHEIRO, com poderes e atribuições de representar a empresa, ativa,

passiva, judicial, e extrajudicial, nomear procurador quando for o caso,
assinar cheques, solicitar empréstimos, abrir e encerrar contas correntes,
na rede bancaria, autorizado o uso do nome empresarial, vetado no
entanto nas atividades estranhas ao interesse social ou assumir

obrigações seja em favor em favor do outro quotista ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

6®.
A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Outubro de 2001 e
seu prazo de duração é indeterminado.
7®

O 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 condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos, ou pôr crime falimentar , de prevaricação, peita ou suborno,
concussào, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as

relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.
8®
As demais cláusulas que não colidam com as da presente alteração
permaneceram Inalteradas.

E assim por estarem justos, acordes e combinados, mandaram
lavrar o presente instrumento de alteração contratual, em 03 vias de igual
teor e forma.
K
K-;- -

L

^

Marabá,(PA), 1 de Fevereiro de 2006

1^,
Alah Carneiro Pinheiro

f Sócio Administrador

fím, Ú)up án íóivn.

■^ iSuehen^àyané Souza da/^ilva
cfev^Sóc/o int^rante)
,

-ívk.-- •••

-w

f

^

,

,- -

- r. r-K---•
icCURIONQP<&LJ|iS

L • doft;-

Cartório de Curíonópolls-Unf3ip<^_

Av. Maranhão, 125 • Bairro da Paz- Curionóflol W()PA _ ^
CEP68.523-000-CNS06.708-2-fone:(94)Ml
p

^ocumenlo apresentado, com a qual conjpil e dou fli.

ionópolls.l2 de fevereiro de 2021.
Em Test
2í '.'-.

b

Selo de Segurança

UTENTICAÇÂO
Série: I

N* 000.973.413

da verdade.

v

cn

MÍCHELLY NUNES DOS SANTOS - C fictaí Substituta

Villdo(e) ■ementa cem e calo da tutantleldada H

000973413

Emolumentos; RS 5,80 + selo: RS 0,85 - Total RS6,65 FRC
(TJPA):1,5% FRJ(TJPA):10%

^<0

ri '

«npmariií DINHEIRO & ÍM.IVEIRA LT©A^« /
;JW€ErM]

'ALAN CARNEIRO PINHEIRO, brasileiro, empresário, nascid^É»Sfn®i)í.%íi/
12/05/1981. natural de Feira de Santana - BA. Solteiro, C I if 08632^^483 ■

SSP / BA, CPF / Vir \f 839.129.403-04. residente e domiciliado a Avr

Antonio Maia 976-B. centro, Marabá-PA-,CEP 68.500-005

^

ADRIANA LOPES DE OLIVEIRA, brasileira, empresaria, nascida em ç\
01/08/1982, natural de Santa Inês MA. Solteira, C I n° 81833397-9 - SSP /
MA, CPF / MF n° 910.386.773-00, residente e domiciliada na Rua São
Francisco, 317, bairro Centro, na cidade de Santa Inês, Estado do Maranhão,
CEP 65300-000, únicos sócios da sociedade empresaria PINHEIRO &
OLIVEIRA LTDA-ME, com sede na Av. Antonio Maia n® 976-B, bairro

Centro, na cidade de Marabá, Estado do Pará, CEP 68.500-005, registrada na
Jimta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA sob n° 15200781211, em

seçào do dia 14/09/2001, e inscrita no CNPJ \f 04.680.405/0001-79, resolvem
assim alterar o contrato social.

Da Alteração Contratual

F'

Altera-se neste ato o nome empresarial para PINHEIRO & MELO

LTDA.-ME

2*'

A sede da sociedade é na Av. Antonio Maia rf 976-B, bairro centro, na

cidade de Marabá, Estado do Pará, CEP 68.500-005.
3^
O objetivo social passará a ser;

52.45-0/02- Comercio varejista de máquinas, equipamentos e materiais
infonnática.

52.45-0/03- Comercio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de
comunicação.

52.71-0/02- Reparação e manutenção de aparelhos telefônicos.
72 50-8/00 -Maíuitenção, Reparação e instalação de máquinas de escritório e
de iníbnnática

4'- A sócia Avdnana [.o}>es de Oliveiia, retira-se da presente sociedade

cedendo e transfenndo suas quotas pai1e do Capital social que é de RÍ:
5.000,00 (Cinco Mil Reais) quotas, no valor de R$: 1,00 (Um Real), cada
uma, perfazendo um total de RS:5.000,00 (Cinco Mil Reais), para o sócio
integrante o Sr.J.ADSON WELDER DA SILVA MELO, brasileiro,
solteiro.empresário, natural de Zé Doca-Ma, nascido em 24/02/1980, residente
e domiciliado á Rua 10, Qda 15, casa 67-Cohatrac V-Sáo Liiis-Ma, portador
da RG-43366495-9-SSP/MA, CPr-005.951.643-74, o qual é admitido neste

ato como sócio passando a fazer parte integrante do quadro de sócios da
presente sociedade com idênticos direitos e obrigações constantes no côntrato

social de constiluiçào e demais alteração de contrato social, também, a sócia

retirante|SèSÍSé^ÈS.^ÍííMafa
dar rogo, geral e irrevogável quitação ao sócio
imo foi «xibi^r í tjosa düt.»
a reclamar seja a titulo, tempo e lugar algum.

compradpr^i:

ontfilua
Cartório
de Curíonópolls- único Ofício
Av.Maranhão,125• Bairro da Paz- Curionópolis•PA
IRtftSJVPnr TC

68523-000- CNS06.708-2-fone:(94)99143-7127

a presente eõpã TÓtòsiátlca por ser reprocüiçio
flei do documento apresentado, com a qual conferi e dou fe.
Cuilontipoíls.liUe fevereiro de 2021.
y
EnfiTest.
& da verdade
MICHELLY NUNES DOS SANTOSt Oficiai Substituta

V«lldo(a)somants com o ttie do sutontlcldsdl H 000973407
Emolumentos; R$ 5,80 + selo: R$ 0,85-Total; R$6,e5 FRC
(TJPA);1.5% FRJn"JPA);10%

pelo de Segurança
UTENTICAÇÃO
Série: I

N' 000.973.407

0^

-ceai

Continuação da Alteração e Consolidação n° 01 da

Sociedade Empresaria Pinheiro & Oliveira Ltda-ME^
5^ -O Sócio remanescente o Sr. ALAN CARNEIRO PINHEIROy cede e

transfere neste ato um total de 5.000 (cinco Mil) quotas, no valor nomiiial de
R$: 1,00(Um Real) cada uma perfazendo um total de R$: 5.000,00(Cinco Mil
Reais)., para o sócio integrante Sr. JADSON WELDER DA SILVA MELO.
CO

6°- O capital social da presente sociedade que é de R$:20.000,00(Vinte Mil
Reais), divididos em 20.000 (Vinte Mil )quotas no valor nominal de R$: 1,00
(Um Real), cada uma, perfazendo um total de R$. 20.000,00 (Vinte Mil
Reais), por força da presente alteração passa a ter a seguinte distribuição de

1

1^^
&

quotas.

10.000 quotas
10.000 quotas

-Alan Carneiro Pinheiro
-Jadson Welder da Silva Meio

RS: 10.000,00
RS: 10.000,00

T A administração da sociedade caberá ao sócio ALAN CARNEIRO
PINHEIRO, com poderes e atribuições de representar a empresa Ativa e

Passiva, Judicial e Extrajudicial, nomear procurador quando for o caso, assinar
cheques, solicitar empréstimos, abrir e encerrar contas correntes na praça de
Marabá, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto nas
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em &vor
do outro sócio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da

sociedade sem autorização do outro sócio.

8°- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizaçào do capital social.

9" - O administrador declara sob as penas da Lei, de que não está impedidos
de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a p«m que vede
ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussâo, peculato ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a
sociedade.

Da Consolidação Contratual

Em

#lferaçÕ^

"""

regerjsfcf

especificadas acima, ^ sociedade passa a

' ' , pelas cláusulas e condições SQgw^s.

í CEfCiC* ^ono'(54
t ffl I IA A
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tiel do documento apresentado, com a qual conibil e dou 1i6'
Curionópolls,12 de Hsverelro de 2021
Em Test.
Cbk da verdade.
MICHELLY NUNES DOS SANTOSl.OfielalSubstituta
ViJldo(a)somtnt* com o sele d* tutantlcldam H 000973408

Emolumentos; R$ 5,60 -«■ selo: RS 0,65-Total: R$8,65 FRC
(TJPA):1,5% FRJCTJPA):10%

%

y^

V-

tP folhas.

Continuação da Alteração e Consolidação n° 01 da
Sociedade Empresaria Pinheiro & Oliveira Ltda-ME
A sociedade gira sob o nome comercial de PINHEIRÒ. &
MELO LTDA-ME

T

O endereço da sociedade é na Av. Antonio Maia n° 976-B, centro,

Marabá-Pá, CEP-68500-005.

A sociedade iniciou suas atividade em 01/10/2001, e seu prazo de
duração e indctemiinado.

4"
O capital social da empresa é de R$20.000,00(Vinte Mil Reais),
divididos em 20.000(Vinte Mil) quotas no valor nominal de RS l,00(Um
Real), já integralizadas em moedas correntes vigentes e legal do País, sendo
distribuída entre os sócios da seguinte forma.
ALAN CARNEIRO PINHEIRO
10.000 quotas
JADSON WELDER DA SILVA MELO 10.000 quotas

RS 10.000,00
RS 10.000,00

5° objetivo da sociedade é de.

52.45-0/02-Comcrcio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de
iníormática.

52.45-0/03- Comercio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de
comunicação.

52.71-0/02- Reparação e manutenção de aparelhos telefônicos.
72.50-8/00- Manutenção, Reparação e instalação de máquinas de escritório e
de informática.

b'

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçâo do capital
social.

Parágrafo único- As c|iiota.s da sociedade sào indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a
quem ílca assegurado em iqiiaiidade de condições e preço o direito de
preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.
•^ li

J

.pniti gu«>

Cartório de Curlonópolis- Uniço Ofício
Av. Maranhão.125•Bairro da Paz-.Curlonópolls•PA
qQPOTtsflogmaiLconi
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pia' mmt
fiel do documento apresentado, com a qual conferi e dou fe

Curionópoll8,12 de fevereiro de 2021
Em Tggt.

da verdade.

MICI^IlY NUNES DOS SANTOS - Melai Substituta

vailde(i)iom«nt9 com o Mio d« tutcntlcldid» n CC0973408
Emolumentos: R$ 5,80 + selo; R$ 0,85~ Total: R$6,65 FRC
(TJPA):1.5% FRJ(TJPA):10%

continua

ti;).!

Sededade Einpresaria PMeiro
T
A administração da sociedade cabe ao sócio ALAN Ci
PINHEIRO, cora os poderes e atribuições de representar a sociedade ^tiva,
passiva, judicial e extrajudicial, nomear procurador quando for o caso, asáinar
cheques, solicitar empréstimos, abrir e encerrar contas correntes na rede
bancaria da praça de Marabá, autorizado o uso do nome empresarial, vetado
no entanto era atividades estranhas ao interesse social, ou assumir obrigações;

seja em favor do outro sócio ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade sem a autorização do outro sócio.

8'
Os lucros ou prejuízos apurados em balanço a ser realizados no
termino do exercício fiscal, serão distribuídos ou suportados pelos sócios
proporcionalmente ao montante de suas quotas no capital; podendo os sócios
no entanto optar pelo aumento do capital social, integralizando os lucros e ou
compensar os prejuízos em exercício futuros.
9"

O iàlecimento, a interdição, a inabilidade e ou qualquer outra que

implique na dissolução da sociedade, permitiram ao sócio remanescente
admitir novo sócio para a continuação da empresa na seguinte forma. Através
de ura representante dos herdeiros do sócio incapaz, se lhe for interessante ou
caso contrario, os herdeiros do sócio, impedido-lhes de que não serão
ressarcidas num prazo nuca inferior a 180(Cento e Oitenta) dias, estando
neste caso o sócio renianesceníe apto a alterar o contrato social e continuar a
sociedade da fonna que bem lhe convier, obedecida à legislação que rege a
matéria.

l(f
O sócio administrador declara, sob as penas da lei, de 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
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra a relação de consumo, fé publica ou a
sociedade.

ir*
As pcutes constantes elegem o foro da cidade e comarca de
Marabá, Estado do Para, para dirimir qualquer duvida que por ventura suijam
oriundas do presente instrumento. Que não sejam resolvidas amigavelmente,
sem distorção para qualquer outro por mais privilegiado que seja.
i C£RTiFICO e

que o

} mc foi PüitfiHK*
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Cartório de Curionópolis- Único Oficio
Av. Maranhão,125•Bairro da Paz« Curionópolis•PA
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m

CEP 68523-000 ■ CNS 06.708-2•fone:(94)94143-7127

AUTENTie«glferty'glg8S»'

pciüintè ■ ■fcgpiá
fiel do documento apresentado, com a qual conferi e d
Curionópolis,12 da fevereiro de 2021
Em Test.

/X

da verdade

s

MIcaELLYNUNES DOS SANTOSV Oficial Substituta

Villdo(a) ■omint* com o nlo d» tutcrrtleldadii H 000873410

Emolumentos: RS 5,80 + selo: R$ 0,65 - Total: R$0,65 FRC
(TJPA):1,5% FRJCrJPA):10%
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Continuação da Alteração e consolidação n® Ô1 da
Sociedade empresaria Pinheiro & Oliveira Ltda-ME /

E por estarem justos e contratados assinam o
instrumento de alteração e consolidação contratual em 03 vias
te^e forma.

mo

(PA),26 de Agosto 2005.

Alan Carneiro Pinheiro

(Sócio Administrador)

Adrijana Lope^de Oliveira

(Sócio rrarante) /
I?« rv'

N
Jailson Weldt^ da Silva Meio

(Somo integrante)
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Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração
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EMPRESA

Nome Empresarial;

BED&DÊ XEfECOMüJíIÒAÇÔES CARAJAS-felRELI

Natureza Jurídica -^EMPRÊSÀIN^IVíDOAL DE RESPONSABILIDADE L.fMITA£>A
NIRE / */_
15.6pQÜ7§ai&Q''Í;':

CNPJ

04.6Bgi405/DÓ01-79

ArquNamentò dpAtaTy

Cónsfitüífivo

Inicio da Atividade

^'

t'01/10/2001

14/09/2Ó0Í ' ,' "

Endereço:

RUA 79. QUADf^4:2;LbtE'á1^J^lM

PARAUAPEBAS. PA^CEP; 68515000^
SITUAÇÃO

ULTIMO ARQUIVAMENTO

fiijúírnérâ

Data

STATUS

:--SferD Status

REGISTRO ATIVO

Ato:

Evento:

223:^É^ÍANCÇ)^ ^ j j: J
i-:'-, '

f

^ ■ ■

ArouivaméntofosVdost6ftot(esV'/atocohstàuítivo^
<4/ " batiaí

-

Ato

NúririéraA'

001

;15200781211

lk/^/25IÓÍ ■ i

constituiòAo/contratgí '

302

20000Q30908

14/Ò9/Í0Ó1 5

ENQUADRAMENTO DE MICRÍDEMPRESAr ÉN/ÍW|$SÃEM CONSTITUIÇÃO

002

20000117763

2671^05

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPR^fM^

?

Descrição

^ 'T'

\ 26ép/2005 í

002

20000117763%
2000012725^ %

002

20000Í314Í98 "

%%6/06/20pè;

002

15900286949

002

20000139551

002

15900291721

002

20000147491

002

20000186962

24/09/2008;

002

20000186962

24/09/2008

223

20000364991

24/09/2013

EjaiNCAp iSÉ FIL1AL-NA t)P DA SEDE
ALTCRACÁO^DEpADOS E DE NOME EMPRESARIAL
BALANCdr -

223

20000365570

27/09/2013

RERRATIFICAÇÃO

223

20000365570

27/09/2013

BALANÇO

002

216850240

i 07/04/2006

í

16/06/2006 n

,,

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATÒ/ESI^

% ALTERACAO DE DADOS E DpNÇMÊ B^
: ABERFURA DEPILIAL NAUF DAGEDE

^

06/11/2009 \ - ■£;; /^{VVeAO DEDADOS (^ÇÉ^NOME EM W

/ P6/^1^PP9;
"

EMPR^ARIAL)

16/03/ioor ^

^
\
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http7/regin.Jucepapagov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
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Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO €èp;EÇÍFICA DIG|TAL
•;
;'-V
Certificamos que o ato construtivo da erppi^Mjnâi^datá$pguJte4Ô9ptt#se,aTqú^adó:p^^^ Junta Comercial
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EMPRESA

éscÀí^jÀàt

Nome Empresarial: ,I^EC
tí

j*zy}

- .4.

^TOLDERESP3NÍS/ifiÉÍ&i.jMITÁDÃ i

Natureza Jurídica:

y'f< -y
-■*C

Nif^:^
i56^aí5^^"

r:V'- • •
f , ; 04:680.405/D001-79 1
;
.t: Í

Endereço:
RUA 79. Q

"

r'^.

.. *

14/D9/2Ô0Í

-

^

UA^^Si riíVv^; MCANADM'P>^ RAÜAPEBAS;|?A ^EP>6851SOOO
B--7-p5/08^14'''fÍi

223

BALANÇO

'

C-.-

^

f

002

20(||g4d77#

307

20000407^.

002

156Qd0t^96t:

TRANSFORMAÇÃO

223

20000437^ g|í:-.42/Q6/20í5-.: ?

BALANÇO

223

200aQ4Í1^7;^

BALANÇO ;

223

20000510072

904

20000510595

223

20000559389

223

20000606968

/^

223

20000656346

' ; )^9/Ò5/202p

DE D^OSXEXCETO NOMEEM PBE^i^g:

^0/2014 - : ;

REENQUADRAMENTO DE MICROEMbBÍ^ CÒMp.EMPRESA DE PEQUENO P-

03/^10/2014

VífT

^

ECCCí Í"iÇ'o ^*3 Atividade
1 :o;l/i 0/2001
:C

1 i!

-

..

BALANÇO

U/\ H0/W/20Í7 U

/f" filM/^018 1 [

15^)5^19 1 1

f ; -

OUTROS

U-. -. .

BALANÇO

;

" :4 c..-.v
\CC'V<,V:,_
^

BALANÇO
BALANÇO
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e integração

Certificamos que as informações abaixo cp

e são vigentes na data de sua expedição.

,EMPRESA

Nome Empresarial
Natureza Jurídica;

REDE DE>i
EMPRE

•Ai^ujyanTçrrto.dp;^^^^^^
^^"í-Ç^Jbstífiitiv^ C'- -

NiRE(sede)

Início da atividade
01/10/2001

Endereço:

OBJETO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

PRAZO DE DURACAO

PQRTE

R$ 3.000.000i^';:X; í ^

TRÊS MliJ4Çfe%^vRlEpS ®p-

Erhprèsa dè pequeno pqrtei^

X.75XXXXX

• ^4't

Capital integralizádí^íXXí:;^
R$ 3.000.000,00..-

\; ;

TRÊS Mlj^<^á^|;JR|p^^

U..Q} U
TITULAR/ADMINISTRADOR

Nomé/CPRX X7

í

ALAN CARNEiRpiPlNHElRO,;

839.129.403-04 v

Cond./Administrador
TITULAR / ADMINISTRADOR

; Inicio de mandato
xxxxxx <:■

X

:T^

do mandato
xx/xx/xxxx

7: '
•
ULTIMO ARQUIVAMENTO

Data

^ /'WÍçnero

29/05/2020

J ?Bobo65634è

Ato:

223 - BAl^ÇO^.

Evento:

223 - ÓÁLANCO

'

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ÀTiyÒ

Sem Status

FILIALfAISI NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE:

XXXXXX

Endereço:

/CNPJ; : j XXXXXX ;

XXXXXX

Observação

na intemet

regín.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx Código dè CootrÓle e Protocxilo encontram-se no rodapé
deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N** 20, dè 05 de dezembro de 2013.
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A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regín.jucepapa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticâcao.aspx
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação

Departamento de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que as informações abaixo cpi

Nome Empresarial

REDE DE»^13|C

Natureza Jurídica:

EMPRESA^tNbiVií

EiiíH

NIRE(sede)

15600^^1^^;;

-

v'" -'

-

K-^C^04;680a06/0001^9í- .<

jóohstíwitiw

■• .• >j'*-'•■"S;

^14/09/^

:

Inicio da atividade
01/10/2001

Endereço:

•S

RUA 79 QUADRA

do

CEP: 6Q5i5boq-

iRi&Ctfnct CJi^uvulo4si-itc V^-aHCoiiccIoM

SocrotáÁri&i C^okuI

-vy

■:c

''''\ /ri-./"'

' '-íh

págína: 212
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CONTROLE: 4296602095650 CPF SOLICITANTE; 742.933.542-04 NIRE: 15600076396 EMITIDA: 18/0272021 PROTOCOLO: 216785405

PREGÃO PRESENCIAL NS 002/2021

ANEXO vn

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
Prezado Senhor,

A empresa Rede de Telecomunicações Carajás Eireli, inscrita no CNPJ n^

04.680.405/0001-79, sediada na Rua 79, Qd 12, Lt 21, Jardim Canadá, Parauapebas PA, CEP: 68515-000, por intermédio do seu representante legal, o (a) Sr. (a) Alan
Carneiro Pinheiro, portador (a) da Cédula de Identidade n^ 0863273483 SSP/BA e do
CPF ns 839.129.403-04, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3^, da Lei

Complementar n^ 123/06, que se enquadra na situação de empresa de pequeno porte,
conforme,e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas
no art. 3^ da referida lei.

Parauapebas-PA, dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e um.

^de de Telecomunicações Carajás Eireli
James Lopes de Oliveira
Rg 43213695-9
CPF 800.385.813-53
Procurador

Endereço: Rua 79,Qd 12, Lt 21,Jardim Canadá,Parauapebas-Pa. Cep 68515-000
CNPJ sob o nfi 04.680.405/0001-79
Fone.:(94)3356-0305, E-mall.: adm01.sfs@carajasnet.com
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PREGÃO PRESENCIAL NS 002/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa Rede de Telecomunicações Carajás EIreil, inscrita no CNPJ n^

04.680.405/0001-79, sediada na Rua 79, Qd 12, Lt 21, Jardim Canadá, ParauapebasPA, CEP: 68515-000, por intermédio do seu representante legai, o (a) Sr. (a) Alan
Carneiro Pinheiro, portador (a) da Cédula de Identidade n^ 0863273483 SSP/BA e do

CPF n2 839.129.403-04, DECLARA,sob as penas da Lei, que j^í^pre pienamente as
exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do
Pregão em epígrafe, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Parauapebas-PA, dezoito de fevereiro de dois mii e vinte e um.

i^ede de Telecomunicações Carajás Eireii
James Lopes de Oliveira
Rg 43213695-9
CPF 800.385.813-53 Procurador

Endereço: Rua 79,Qd 12, Lt 21,Jardim Canadá,Parauapebas-Pa. Cep 68515-000
CNPJ sob o nfi 04.680.405/0001-79
Fone.:(94)3356-0305, E-maÍl.: adm01.sis@carajasnet.com

