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_TERRAPL,.ANA(?E_M, CONSTRUÇOES -oE EDlFlCIO~-E LIMPEZA PU,LIC~ 

-- Dá Abstração da Decisão•-- - _ -

"- .·o , 

A decisão que determinou a __ desêlassifica:ção ~da Recorrente· foi- bastante abst!Jtta e 

genériCa; limit~ndo-se a dizer/que,-suposfamente,•. em.un;ia"proposta ~e/preço-·com divefso_s 

-i!e_ns difere_l)tes, 
0

eIT1 ·algum deles teriáhaviqó a alteração do-coefü~ietite, o que #ão,·é veda~o e 
·. - .· -

-ã apr(.,sentaçã() de valores.de mão d(obra inferioieSi{lq:piso safariaL _ , - -
-'-: -- :..- · - , ~-·. ,,, .. _-" · ;'Lc.3;--:'.< - . -

' -

CONSTITUCIONAL E 

INSTRUMENTO. JUN'l=--ADA _ DE CÓPIA -DA 

i RECURSAL NA> PRÍME1R.A.·: INSTÂNCik"·AUT()S'.-DIGI.T!AIS~ 

• J?ES~ásSIDADR DICITAÇÃ(}: ·····D,ESCLÁSSlFIÇAÇÃ-Oloor 

EICITJ)..NTE.·i~~ ~:-~~~0-é~fiE FUNDAMENTAÇÃff no-:_,~'fó-
J'i ->~; 'li- \ -

AD~STRl.1" O .·NlJtID~E. VIOLAÇÃO .. · DA .. MfLA 
: .. :,: -• IDiiôRJO. AGRAVO D~SPROVIDd~ l. 

,..,_ ~-~ ... - _.,_ ' -.;.,·.;: "-. 

s ell,l.-;;;arnbas ás-_-irt!?tân~ías,~'e desnecess~fi~ -a 

, ~a- petição do agra~p de 
Jaçã~~ --dõs 

• - • •" : ~] : • r .' 

prócedim.~ntos na esfeÍ·a, estid11ar;~os atbs adnÍinistràtivosque'rie~{iem 
- -

-direitos e--decidem processos·de--s~léção.públiêa gênero-rto--q~als~ 
'~ ' - ' 

/ 

- -_ incluem os #tos licitatóriós - deverão:' -o_brigatbrrafuent~-~< ser 
- ~ ., 

motivados, ~om a in4icação dos fatos ~e fundamentos juddic_9~ que 
- ·, " . 

_ lastreiam- a· ,<le~isão da autoridade pública• _ 3 ~ --Iµipprtà' viólaçlo_ ~d~ 
<Ili - . - - .- ·..,. '-!;...._ ,, : _, • ~- .- __ , : : ••• _ _j - . 

/ • .>,, ·,i,_'._i-,:' ::~r 
• .-: ' ;.:;i_ ;. --~ 

-ESTRADA sR: 230 Nº~ 01 sALA 02,J3A1RR-o:v1RGí1..10 PE AGUIAR GuR-GEL- LAvRÃs oA-MANGAed1RA :c.EARJ3 
FONES: (88)-99741.35.79 /_C_NPJ: 17.573~17210001-15. ICEP: si3oo~o_oo_;., EMAIL: córi~trU:torapedros_a@hotmaiLcom 

- ·--- ., - ;;. ---- - - : -···t -



TE~.~PLANAGEM, ·CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E UMPE?APÚ~l,..lêA 
.,; ;l 

contraditório · e ampla . defesa:) a 
'v 

· g~rantia . constitucional do 
,,. - . '< ' • 

desclassificação de licitante medi~té ··ato ~d!ninistrativó ~ãcr . 
>fundamentado,' que não indica expr~1ssamente em~quais pontosfa 

propdsta do/ desclassificado est~a ~m dés;onfonriidade çom ;~s 
' requisito_s · do instrumento. de ~bertiira_ do· certahie. 4. :Mantida; ª. 

Decisão Interloc~1,~~ll/4Íl~;<r~~~!,~la emergencial requerÍ'.da 

-. pelo licitant~ .. d~~çl~~sific~do, det~~~Ó.~;~;~; 
'-. . __ .,':,:;;-' -~--. • . . -·~7 

. obJet-0 ··ctó certame l).O qual teria v."''JJ..J..,L'*v 
.,,, ,---·-~· - . ./ . _,.,.. 

Agrávo desprovido.· 

D~ssa forma; dia,nte da abstração da decisão, _o_ qu~vai dé _enc011tro a~s: dfr~e.s · lêg~~~~. 
devido a __ ausência: ·.dê fundamentação do ato ·admipjstrativo; necessári~ se Jaz . a revisão- ·ªª 

.. . • .. .-.- . . ..• ·. . . . . ;; . .. . .·· .· . . . . • •\- _' i ~ - ,. • ;·, : ; -; ;_·, :. f. 

decisáo, a fim de_, na remptíssima -de• manutenção ila .desclassificaçãõ, . que se,Ja•r 
'CJ:~; ,_ ' 

DOS PEDIDOS 

-· • C< 

. ·INTEGRALMENTE, '---. - . - . -
__, .... -.:L - , 

b) .Seja-reforriuida a·.decisã<)_da bouta Pregóeira, que·declar9u como·desclassifibªdã·;~--
Recorrente, conforme -- mbtÍvos . col1sign~dos ri~ste . :Recurso; j~endo · '~ell?- . ~sta <~ 

.· .- ' ·. . ·.. .· .••. . .. ·.·· - . . . ·. . . --·~ .·. . '/. . . ··-... . . •• \ ':'.} 
cumprimento. das -normas. dõ edi~l, em . especial~ a . aplicação de. descnnto )inear J~ 

. ~bservância ao piso saiarial; · 

'--:,.-. . . - - :· : ._./ ._ ' - : - .- ,. . -:· _:. - . . . . " - - - - ,. . -. : - .· - - . . . -- -. . . ' - - . . - - . - -- - - ~- . . - ... ·· - · ::_;~ 

ESTRAJ.)A B~:. ~30 Nº. 01 SALA 02, BAIR~O: '(IRGÍLIO DE AG.UIAR GURGEL - LAVRAS OAMA~GABEIRA~:CEARÁ 
FONES: (88} 9974:1.3579/CNPJ: 1['.573.772/0'001-15/ CEP:: 63.300-000 ... EMAIL: construtorapedrósa@hotrmaiLcom , 

/ . \'. ~-. . . . . ' . . . .. . ·. ., · ... ,... . 
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TERRAPLÃNAGEM, ,COMSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS Êt.IMPEZA Pú~'qéA. 

_e) C;:iso a Douta Coniissã:o· de Licitação opte. por nã<r -manter ~sua dec~s~o,· 
REQUEREMOS ·que, com fuforo no Àrt. 109, III, §4°, da Lei 8666/93, e no P:rincí~io 

~·. . ., \ - ' - .. - ·;: 

· ;,,dQ DuploGtaude JudS<lição, s~ja~remetido o·processo para apreciação por.-autorid~de 
• • ~ - 1 - • -,_ : ' ' -:.-

~ l 

superior· compêtenfe; 

hipótes~ de 

da: 

·,De Lavi:as da Mfillgabeira/CE r,mra ~adas Br~to/c; 29 de no.vembro de 2021 .. 

. Í! 

. -·:,~°'-

~--- f / 
!\-' 

ESTRADABR:.230 Nº. 01 SALA0_2, BAIRRO: VIRGÍUO,DEAGUIAR GUR~El~ LAVRAS OAMANGABEIRA}leARÁ · 
F-ONES: (S8)99l41.3579/CNPJ:.17.5!3.712/0001.;15 !pEP: 63.300··000 • EMÁIL:·construtorapedrosa@ho~rpaitcom 
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tlmc; fçrla.s lJrito prtra, te-dos 

ATA DA SESSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS REFERENTES Ã 
TOMADA DE PREÇOS N!! 2021 .. 10,04.1~ 

Objeto da Licitação: Contratação de serviçÓs de engenharia para a execução das obras de 
construção da Orla da Lagoa do Adio no Município de Farias Brito/CE, nos moldes do Contrato 
de Repasse n9 909454/2020/MTUR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio 
do Ministério do Turistri?rF!~r~w~n~dp,pela;~aixa:Eç_qn§mi.Ç.~"~t:deral, conforme projetos e 
orçamentos constan~es·rioEditalConvocatório. - ·· -· ·- -._-"' > ·-.,-. -

Data da Abertur~" 
Horánu 
Local 
Endereço 

12 de Novembro de 2021 
13h 

. '.';,>,\, 

Ptêfei~t(l:.~B~lç~~~l de Farias-Brito . _. 
RuaJQ$~.:~w1ves:F:im~lltel, nn 871 Centro, Farias Brito /CE. 

:';::;:_·_ .. ,.:<::_.:.···;r::·,_{.·:=··-:·-. 

. ~~:~~{i*Iiiii~il:~,~itl!lltt~!W~~·El~!S~:ii~~~~:i7~;: 
Jç~m~psta pelos .J'llembro~ Antônfo · Câtdóso -dt: him:~,,f:iª8º de Araúj9}~~tf~ ~Rais B;~f:?:~~â ~ª 
'?Uvar-~ob'~ presidência_c,Ioprimeiro. o _mo~~p-· :·<Pt~~~nte _reul}~ãó'é _tãO-sôsrentep~t~'.qµe 

·•· ,f (}~s~:in: a11àHsadas as .Prripos~~s comerciais Çi~~J~~ifantes habtlitâdas .. referent~~ à ~9~~~~;,~~·; .. § 
:P:t~Çds.;nº 2021J.o~o4.1, cujo obj~to é o .~,up~:a:ci§do, sendo elas: WnRTON EN(iENHAff.t.4.:'.~;.> J 

_,:A.RQUITETU~RÃ- LTDA., CONSJ'RUT0~;>,'11~gaos.Af 'LTDA._ .. ME, G7 ÇONS1J~UÇQ~~:,; 
: '::S~li'flÇ(I)S:iEIRJl~lJ.,,. F~t:··~f;RYJÇ9s E ·AQ~l~ISTRATIV<.t>~l . ,''., IFI .·_,·. . ~s .... -
• _ê.O'N~J'RU~ÕES E S . .·.··· .. -.. : ... , ... ··< ~-J\~Ji~F:R1$MPigt:. ·- . .~DA, T. Ç( . 

. -{S. DA;··-SIEVA CONSTRUÇÕES'BIREUii;J*"(f··· ..•. _ ... · .. ·····'···········> l~EL.!, J'!. 3• · ... 
-. '"CONStltUC(o~ BIRELI, MOTIVA -~-CONSTttlJ.ÇÕÊS '•·pr- . LI, ~;\:~.Glis:-' 
-·>cÔN$TllUT?~-·:LlDA. - ME, S.L~ µ~··'.ÁÊENÇAR~; ENGENH .... GE1'fJ:f~R~c.: 
... i:l\ff"RBENDI})f . : .. . . . . ... E.~Ji.I]Ll ).~- E~~TROPORT . SER . ·. . .~ROJEip~\- t .. 
~ó~STRUÇÕES :s .. _.· ·... ... )~~e:.~~~: :tS'r1~ 9 \~~11qçr Presidente decl~t9ti qu~ -~~~~~m · · 

····· ~~ertp;;:os.trabalh ·· .. ·_ 1~0. '> ..•... ~.,}1L~~n.~QfTiago º~t~ .·. · ~j~~-- para ~~~rêtadar:.'.a··pi~s-~it~t: 
.reu~~ão~~f)~teriormént~~ê\l*~~:jn.!~io-·~;l.1~1~.m.~l'l~tio~~ . . ..... -· · :r~~,ttê'da Comi_, __ ,_· -- tç.·'.à~ 
prgpostá~úipresentadas, se~4~t9a~f~cç~pn~~q'.:~i·t. ~- ··~c.tiy().:m ·.· .... foparativo* F~ . . .. · ..... ~~~º 
q · · · .•....•.. ~ ... ~1:1p~esas 'l:ij'etain ·. ~µ(IS cpr'' ~~i ,; ~e, < , ~~i;ias da· .. seg~~~·: :~: 
·fütm!d~w*~g~~-~~t~fl~ith~~~.~''~~:;fi~í~)~RP ·· ···.· ,,~~tp~;;,~:~r~~,ç:~ 
Orçarnentó B'ásico do Miunic~pio;é valores<tie·· mão de ohrà:.- __ .. __ .. ·• ·s>p. os- salariais 
normativos; ECOS EDIFIC . BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA~ --~ ME,· por apresentar 
sua planilha orçamentária contendo item com valor a.cima do constante no Orçamento Básico 
do Município; MOTIVA CONSTRUÇÕES B SERVIÇOS BIRELI, por apresentar a composição de 
custos de preços unitários dos itens contendo coeficientes de materiais divergentes dos 
constantes no Orçamento Básico do Município; A .. I.L* CONSTRUTORA LTDA. - ME, por 
apresentar -o cronograma físk:o .. financeiro divergente do constante no Orçamento Básico -do 
Muniéfpio; WERTON ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA., RIOFE SERVIÇOS' E 
.ADMINISTRATIVO EIRELI, FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA,·T. Cjl S. A SILVA 
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FARIAS BRITO 
Uma F'a:rias Brito pr,ua tcu:lfJ!! 

CONSTRUÇÕES EIRELI, N 3 CONSTRUTORA EIRELI, FLAY ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS .SERVIÇOS EIRELI e ELETROPORT SERVIÇOS PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI, por apresentarem a composição de custos de preços unitários dos 
itens contendo valores de mão de obra inferiores aos pisos salariais normativos; G7 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELl, por não apresentar a composição da taxa de Benefícios e 
Despesas Indiretasí JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por apresentar a composição 
de custos de preços uni~ri:C?§,~p$Jt~P~:J:1ont~ndp mã(,)·,Q.~.:9!?t,~.f.liver~entes do constante no 
Orçamento Básico çlo ·Município ·e valores de mão de obra· · frifé'ribr~§ .. aos pisos salariais 
normativos. FeitaJl;devida comparação, através do respectivo mapa cortipélrativo de preços, 
constatou-se o ~éguinte resultado: a empresa S. L. DE ALENCAR ENGENiil)RlA, inscrita no 
CNPJ n2 22.192.225 /000~-91, com proposta no valor global:;<J~ R$ 1.860.~.~88,22 {hum 
milhão oit{):centos e $ess;~t.~>\W;~}; .9.µinhentos e oitenta e· '9ito reais e';':'Yinte e dois 
centavos), çstando os pr~~~~A~r1p,éltf&.~i,§fºm o Orçamento Básico do Município. Em assim 

~ is~~~turas ~~ Comissão de Li~blção 
,. ~·-· 



12/01/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

17.573. 772/0001-15 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 
04102

'
2013 

NOME EMPRESARIAL 

CONSTRUTORA PEDROSA LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CONSTRUTORA PEDROSA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

41.20-4·00 ·Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

38.11-4·00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
38.39-4-01 - Us;,as de compostagem 
.4~-11·1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

· · :42:13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
"· Ai .. ~J~.-.Q1. ~ Ç9_ns.trução de barragens e represas para geração de energia elétrica 

42.21 ·9·03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.22·7·02 ·Obras de irrigação 
43;13-4-00 - Obras de terraplenagem 
49.24-8·00 • Transporte escolar 
52;29-0•99 • Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 
77.32-2-01 ·Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

. :7'~-·-~<1.:8.~0: S~leção e agenciamento de mão-de-obra 

ÇÕDfGó:E; DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

.?!J~i~"ªQçieº~d_e !:=rnpresária Limitada 

l ''~:Qi'.?·R·· AD··.·º. !J .. R. _º_. ... _J Ef'lTBR230 ""----"------ ' 

1 CEP . · ·' · 

_@s.~:º~º°-· '.' 1 BA.IR.RO/D.IS·T·· R.ITO CENTRO 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

.~9'N_s:t_~~TQRJ:\Pl:DROSA@HOTMAIL.COM 

1 

NÚMERO 

203 
1 COMPLEM.ENT. O 
******** 

1 MUNICÍPIO ~AVRAS DA MANGABEIRA 

1 TELEFONE 
(88) 9741·3579 

1 ~f~vÃ~OCADAoSTRAL_··---------------------------' DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/02/2013 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

·.·-, •; :·. 

AprovacÍo·:pela Jnstrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

7212 

Emitido.no dia 12/01/2021às10:18:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

1/1 
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Documento Autenticado Digitalmenfo de.acordo com os artigos .1 º, 3º e 7° inc; V 8°, 41 e 52.da Lei Federal 8.935/19.94 e Art 6 lnc. XII da Lei· Estadual 8.72112008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. 

o.referido é verdade. Dou fé.*"~····••••·~··••••••••••• Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/21262812205172548513 
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A $qd1~dçd~ <!;QNSTR.VtQRA PEPRQSA .• LTQA.y e$t~ºe.t(;tc..id.a.. n$ • >R.l.JA • TONM~l!10 
CAVAt;QAN1l:i,. 17 .• $SDSr Ci:ENTRO; .• ti~VRAS• OA :MANG·Aat:tRA.;._ Qr:Ei. Ci~P.: •63.~0()JO()Q~ 
~~~u~r a .Vd,$Stl $,~t1:~qtim_>q_ ~rqwiv~rn~ht~··· clo. ·éf~s·,:n\~ Ít1$ffllff)~irytp ~<q~Çi~rª,. $()~ ·-·~·~· P!P~~ ti~ 
L~h que 5:~ ~ry911a.~rª • n~ cr:onclíção • q~ • f\IJIÇ~.O!?f\llP:RtsS,A,. •po$ •termo;; • dp • • p;;L p~r11W:l~inrprit~t • ri9 

... 123 ,; ô~ >14/12140(}6. 

(;qqlgó ~q~tb: 315 .. .... ... .. 
[)escfiçãddoAfü:.ENCUAôRAtVlÉNTO.DE MtCRêlttMPRESA 
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PRIMEIRÔ AtliflVÔ Aó OONT'FMTQ·$0C1At:DS: 
êôh.1$T'rtQ'rO~A •• P.E'd.R.9$A ~Tl)A rit1E 

R:OMüt.<!! P6DRO$A. J..IJIA~ bra$HeitQ;. ~ropre~ario ,nª!qr~l ~e ~óttEi.le~~ ~st€•J~1o do C~arat 
d.ivorci})d.o., .maior t1E1sc.tdo ~m: àãlô2/198$ .• porlªdof d~ oêirteitl:i d~ !denU<:J~çt~. é$0.~~Q0.~~141 ~xtl~ll:i.t3 
pefa ssP~ce~; ê cP:F eas;õss,sos~oai. resiâenie edornici!iado na Rua·i=:rancisco MacleU. 11\lt);. ho bâirro 
: P~i1~rº • nª ~:k:l~<il~ 4E! Jç:çi ~· «:;1;;" G:t:P: ieS:.4-3Q 0001 ., A4EJ>,if.l'FtFE f!J:JN:oRtO. DE- oJ~NEt'l!<A,;: · brasn~if% . 
Engenneiro.:: .civil, nfl{t1Jr~1•~~ Ct~to: :~$t~tib ~q c~r~~ $olt~ir9~ Jíiii$·Piti~>.·.~m.:Q(3l1tt/1i~Qt ~qij~(Jqf:::~~· 

·~rteira de· rcientidªde, $5Q2~ü 6412; : expedida pela· sát=<oê,; • ~·• OPF • e-4,().~$~.#$$~4~~ · r$~1~~nt$ •~ 
: t'fq!'rliciti~rik;: na• R~~l. m~úfüi r;ir>idl9; • ea8,U~6 bâirr9. Yi!a ,4\!,tt11 n9 rnunlÇí:pib ~ Ct.éifo .• ~$tªdq dq Ç~arát 
• ·d-EP · ~;~ too. 0001 uri1co$: sócio& . da socied~de • empte$~tla: nmit~d$l c<>Ns'J"R.OT:oa/\ •?eo~osA ... .. .. ... ~ . 

t.rr:t.\ •• Mft,: ~sta~~~~cl(tS; ~st~ cI~$~~ d$: •. L~vri~ daMan~ab.eir~, •• ~t;:Jdo d9C~c:ttâ, nei RI.ia Tonnê1~0 
Çavât~rit~1 .. 1f r1q ~~irro. • • Q$n~(), : qf;p $3.~Qo 90Pt ti~~·çiq~d~ d.~• ~~r~s •dá·• Mãriga~ira t;sí~dó. dó 
o~até, r$Qi~tra.(#a :há Junt~ ê()roet.cíªf só~ qf.llR;S 2$~2~1.$~{}'.sµP:i•?9r t1$~PM~P:~~o4 p~ ~~w!r~if.ocl~ 
201a ,Jr1$.c:dt$ · bo cNPJ .sob·nº 17':$'.f~.!74id~ot~i5fté~ó1V;tm ~dtefaro .contrato ~óétâ!. (;omo a $~gufr se 

. • ocfrltraia: 
C!aú$QI~ .:oh Alteração de etH:1eré~() dá empresa antes foêâUzada <á Rua Tonheito 

ç;av?lêªMi$;; 17 :no b$lrro ·c~rftro, ern Lavr~s :da• Mangªb~1ra E.~ttidõ dcl Ceará; CEP<t)3J3.00~0.0Pr para• o 
novo: ~ntit?reyo .na ê$it$ijà B.Fi .2$0 , Qt; $~)~, • 02, D{} p~)r(o VIrg:íilo' •(t•~ .J\gulat· tjur.g~t,· de La'1ras da 

Ma~~abeiral .E,~tado.do•Ce~tár :Ç~p:es,300..óOô 

Clâuéula • ~0,2;.. Toda a derrtats clãuS'.uJâ estabêieclda.. no$ atds con$títuídÔ$ (!~ ~beiedà.íd~i. ~~O 
·~!ç~nÇªtl.asp~10:·.pr$s€!rtte •. íns1:tt]mento, :perliJa:neéera em• v;igDL 

E· por ~(}~ê!rero ~m P~irf~ít9 ~o.qrd,o;: l3rrt t0:do: q$~n19 n.$s~e 1nS!rnrt1ento patticütai' fot t~Viracto~ 
PPri~~rtí~~e a cumprir• o. pr®~nte; ~~sinandofo na pr~~ij;~: dB,~ testern~n,has (ijba!xo, em. 04 {qt;l~trol · 
Ví~$1: ~ ekempl~r~s de· igu~I ~eor:,. ct:ml.a ptirtieira viª destí~~d~ ··~· 41rqulvame11tÇ: Jlª ~yt~: Cpme:rçi~I ® 
:Estâdodb·.Céará 

.. !4~ oµtÜpt'de 2~1a 
~~~~'4.::·""·""· L.ciL~· 

A1êncler:fiô~~rtci ~~ Ô11~~ir~ .. 
· ê{?F: 64:Q;,2.$~'-W~$&4ª 
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· ··· se;Gui\J · Aô1r1va .. A-o··coNTRA1Jo so~1AL·•oe.:· 
CONSTR:utoRA•P:EDROSA. L1t01.l\. ME 

R~IVll.ltJ:J P,ei{R(!]SA. Lf.M~,• brasHeko1. .empresªriô dhrqrt;iado; .. naturâ! ~ie Fortále?:ai 

~st~Çtq tit> E3~Brá 1 •• nascfü!p ~m 2.$!Q2t1 ~$:sl portador: dª .c$diJl.a d$ lcl~nti(j~~e 11~1 98ô2Sooõ~14i 

$$PIGI.7. ~· d.t:) CPP: 9$8.$$3~ Sô$~ôé;. resiclentfq ª don~iêili:~do · ·na RL.1a. Fr:anc1sco ·Maioiel{ 11óo 
no: bairro· C~ntrP. na cfü:Jqde de ·<1001 Estado db Oeár~, qip? $~A~p~99p:; •E::· i At.i.r1JqJ;.fl. 
1-t<>NOBJQ D:IEf tJ1:JVEfRA. bta$il~~ro, · ~pg.~nheit{) • Çivit, · · solt~lto,. riatufar brato E.sfado. d<l 

cearé, ·rlâsd~o ·$rn .Q6t1()119B:91• 1• ·P~rt~dqr· d$• RG $$~:~~11p41g:;· $·$1?-:of:E.; 

94Q.4i.1q.ft.~374~i [ª~içt~nte·~· ri;QmiciJ:iªdº ª :Rwa Pa.uio•Elpiciio . o~ M~nez~si. ~~e:~. no· Bafrrq; 

··Vilá..Altq; dé•·Ctâ·to, .• E$tactq•.do<.CE;~rài: •êEI;) €)3,,11.9.~10) Qni9.os•.só,ci6$ cqmpoo~f1t(j$ t;](ll. 
sociedaq~ Jlfl1itaga,. sob o •• :nome e1npre'satia! cof\1-SrrR\.JTÔ:RA i-PEbRÔSA l..TDA. M.E:, 
e.stabetedidar nesta ciâade de~tavras<da.Mâng$péit@, est~çiq do d~~r~; • n~< ~~tradá aR f:Bdi •oti 

safa~ 02 h:t?•·l;3~itro,! Vit;gHlo tl~· A.9L!lat ~l1rQ$h O:l$P·e$ aOOOOCt• nª··Oicifld~•d~ Layr:as dª 
M<riogapeirç;a • $staclp · :Qc;i t;e.a.rãt. r~9i$íra.í:!a na J.qnta Qome:r()íaJ sob o NiRE 23;.20 t52·ô ... 905i por 
ct~sp~;cbti de··o4·de •Feveretro de. 2013- lnsrtrità nó< CNRJ sob nP 17:513'772/óõOl-JSj 

resolvem. alterar Q.c;ontratp s.pçi~t. oomo·a seguir se contrata: 

Ciaüsüfâ ... q 1 ~ () . <;$pif~I soêlt:t] • q'lJe § · dS. 8$' • app;QQQ'-QO • Ur~z~nt9~ t'flil 

teais}dividtab·em $bo {trêZ'E3htã.sjqµót~~pom.0,v~Uor·vnitârioâ.e·R$1,QQQ,O:O(uro.:rniFre:aJ};·fica. 
hestS. ~'a.to €fl~v~qt> .· pé1rtii · • R.$ ~OOJlO.Ojf.JQ (9-i'toç~blo~ · mil.· reâls) diviQldo em 890 · • {Qitocentas) 
• qciefa.{$ no valotde 8$1 .OOQ{OJJ (h~ntr trili reªi$) Çt:. e.qciP q >$r; ~ofutJfü. PedrO.st1 Limai eteV~ p~t~. 

R$ t:ms.ooo, oo (se~$cento$ noventâ< '.oito• mn real$-)· ~·r.m •moeda côrr~nté ct9 • P~f$) :$: ô s()qid. p $,r: 
Alendêr Honõrio d~· orweir~. contintl~ .. çç,fo 8$ ~ .. ()Çn1,9Q{c:it!:i~· ~11•· ~~ªi$)i$ttl imo~c:.t~ C.tirr~ôtª >dP 
Pçi1$;-b sapfüal elevado n~~tf; at() cl'ª~te. Pª$,~~ til f3e(di~fribM1d.9 ·entre .Q$ só'cio:s: $lendo ti presêj'lfê 

qijm·$tjtÇ)'lntE39f€llfzado rie$te a~o en1 moeda. cor.rente .. :aos s6.C.io$.;· 

Rotn.l.lfü Pedrçisa l..imé. 7$.3 Quqtªs • 
A:tªodêrH{fn9fi·P d.e Oliveira· • 12. Qµot,a.. 

· · t:9:a~o~ô~.ao 
·~--QQó~QQ 

300.QQO.JOO 
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Ot~MJ:sl!l~ • • 02·- · Toçt:ª:~ a$ d~rt1ài$ · c~~$üla.$. · ~$!~bel~plq$$ :nos atos. • ~&n~tituidO$ . âa 
sociedade; n;ã~ alca\r1ç-~das·pelo presente h1strrn11~r:Jto, pen11·ar1ecera em vígor 

•f2 P:t>.t ·~9fiªr~m ~m r:J.$!f-~Jtp ªÇ9r!li91 · ~rti • ~qqg 111ü.ªft.~<) • oe~t~ • ih$Jt\.lmên1P. p.afiiqüt~f rdJ 
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·.·. . . ... . . Jivairà 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

7220 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO 
PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 f Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas 
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc ... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital1 ou na referida 
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes3

• 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi 
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de 
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa 
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço 
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/ 

A ,autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi reaiizada, a empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA-: ME tinha 
póssédê: Um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa CONSTRUTORA P'EDROSA 
LTDA- ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/12/2020 11 :30:32 (hora local} através do sistema de autenticação digita! do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo 
com o Art 1°, 10º e seus§§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do 
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA ·ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobastos.not.br 

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httns://autdigítal.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital .. 

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site. 

1Código de Autenticação Digital: 21262812205172548513-1a21262812205172548513-7 
2 Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

oooócib 1d°f34rd94f057f2d69fe6bc05bfc92d0b66fe83de7640939edcdb22696e62b9e828a97ba080726cbdf1 b3db3358146à257 a9259c0df989cd30567 a43623 
b92d18aa7a6176dd37d372bc2f1 eb71 

.' ..... - : ... l. 



Ministério da Economia 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
Secretaria do Desenvolvimento Econômico 

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 

Código da Natureza 
Jurídica 

N2 de Matrícula do Agente 
Auxiliar do Comércio 

23201520906 2062 

Nome: 

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará 

CONSTRUTORA PEDROSA L TDA 

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) 
NQ FCN/REMP 

li IJlll~llllllll.lllllHllllD requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: 

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO 
VIAS DO ATO EVc ffO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO! EVENTO CEP1900134880 

002 ALTERACAO 

2211 AL TERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 

LAVRAS DA MANGABEIRA 

LÓ cal 

16 Julho 2019 

Data 

2 - USODA·JUNTA COMERCIAL 

r::'.~.ri:t-~}~J. __ ~~~r~~ã~i~l(ais) -r~ual{ais) ou semelhante(s): 

D SlM "'""•·-- ·- . " Os1M 

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio: 
Nome: ____________________ _ 

Assinatura:------------------
Telefone de Contato:---------------

D DECISÃO COLEGIADA 

Processo em órdeún . 

_!_! __ 

Data 

DNÃq;•.d~l
·Data" Responsável 

DNÃO _/_/ __ 
Data 

Responsável 
·Responsável 

DECISÃO SINGULAR 

D Processo em ~"'5!~ê11c;ia: (Vid.Ei despach_o em folha anexa) 

D Processo defe~i-~~:_i:!:J~li_gl!e~se e a_rquivE7."se~ 
D Processo inde{E?_i:_itjg_'. .PY~liqué:-se. 

DECISÃO COLEGIADA 

D Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 

D Processo deferido. Publique-se e arquive-se . 

. 0-J?r.oce.ss.o.i[ldeferído.__Pubtique-se. 

>·'=~.: _'/_ ... _ .. _ 
.. ::.·:·::··oàtà .. 

OBSERVAÇÕES 

Junta Comerêial do Estado do Ceará 

2ª Exigência 

2ª Exigência 

D 

Vogal 

Presidente da 

3ª Exigência 

D 

3ª Exigência 

D 

4ª Exigência- · ·sª Exrgêncla 

_;__; __ 
Data 

4ª Exigência 

D 

· Responsável 

5ª Exigência 

D 

Vogar· 

Turma 

·:.Qti(;~flqo)'ê~Tstrb sob o n9 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906'e protocoló 19134'1860":: . 
.. 12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar' este docúmento, acesse http://www.jucec.ce.gov .br e informe n2 do protocolo 19/134.1 86-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 

. au~el")ticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. · ·· 
pág. 1/15 
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Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n2 do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL DE: 
CONSTRUTORA PEDROSA L TOA ME 

ROMULO PEDROSA LIMA, brasileiro, divorciado, empresário natural de Fortaleza, estado 
do Ceará, maior nascido em 28/02/1983, portador da carteira de Identidade nº 98029005214, 
SSP/CE e CPF 938.633.903-00, residente e domiciliado em Lavras da Mangabeira - Ce., na Rua 
Francisco Maciel, 1100, no bairro Centro, CEP 63.430-000, Representado pela a Procuradora, 
SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS, brasileira, casada, com comunhão parcial de bens, 
Técnica err Contabilidade residente e domiciliada a Rua Segredo Diógenes, 361 no Bairro Aloisio 
Diógenes em Jaguaribe Estado do Ceará, RG, 334162198, CPF 172.431.813-68, e ALENDER 
HONORIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, natural de Crato, Estado do Ceará, 
nascido em 06/10/1980, portador carteira de Identidade, 95029110412, SSP-Ce. e CPF 
640.295.493-49 residente e domiciliado na Rua Paulo Eipidio 688, no Bairro Vila Alta no município do 
Crato Estado do Ceará CEP 63 100-000, Representado pela a Procuradora, SIMONE APARECIDA 
NOGUEIRA DE FREITAS, brasileira, casada, com comunhão parcial de bens, Técnica em 
Contabilidade residente e domiciliada a Rua Segredo Diógenes, 361 no Bairro Aloisio Diógenes em 
Jaguaribe Estado do Ceará, RG, 334162198, CPF 172.431.813-68, Únicos sócios componentes da 
sociedade limitada, sob o nome empresarial, CONSTRUTORA PEDROSA L TOA, ME estabelecida 
nesta cidade de Lavras da Mangabeira, estado do Ceará, na Estrada BR 230, 01, Sala 02 no bairro 
Virgílio de Aguiar Gurgel, em Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará CEP 63.300 000, registrada na 
Junta Comercial sob o NIRE 23.201.520.906 por despacho de 04 de Fevereiro de 2013 , inscrita no 
CNPJ sob nº 17.573.772/0001-15, resolvem alterar o contrato social, como a seguir se contrata: 

Cláusula 01-Alteração de endereço da empresa antes localizado a Estrada BR 230, 01 Sala 02 no 
bairro Virgilio de Aguiar Gurgel de Lavras da Mangabeira Estado do Ceará CEP 63.300-00, para o novo endereço 
BR 230, Numero 203, no bairro Centro de Lavras da Mangabeira Estado do Ceará CEP 63.300-000. 

Cláusula 02- Todas as demais cláusulas estabelecidas nos atos constituídos da sociedade, 
não alcançadas pelo presente instrumento, permanecera em vigor . 
.. · ~ _. .. •. E por acharem em perfeito acordo, em todo quanto neste instrumento particular foi lavréido, 
bbr.igàrn-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em 01 (uma) via; 
~x-emplares de igual teor, com a primeira via destinada a arquivamento na Juta Com~rcial do Estado do 
Ce~frá.":· . . . . . - . 

. Junta Comercial do Estado do Ceará 

Lavras da Mangabeira- Ceará 02 de Julho de 2019 

Romulo Pedrosa Lima 
CPF 938.633.903-00 

Alender Honorio de Oliveira 
CPF: 640.295.493.;49 . 

Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E504B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de s.egurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA L TOA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Al 3nticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
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autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL 

REGISTRO DIGITAL 

Eu, SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS, BRASILEIRA, CASADO, TEC 

EM CONTABILIDADE, DATA DE NASCIMENTO 17/07/1959, RG Nº 334162198 SSP-

CE, CPF 172.431.813-68, RUA SIGEFREDO DIOGENES, Nº 361, BAIRRO ALOISIO 

DIOGENES, CEP 63475-000, JAGUARIBE - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que 

os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital 

na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital. SÃO VERDADEIROS E 

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

Jaguaribe, 16 de Julho de 2019. 

SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS 
Assinado digitalmente por certificação A3 

Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov .br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Doc~nientO:'àásico de Erttrada http://www.receita.fazenda;gov.br/PessoaJuridica/CN P J/fcpj/ dbe. asp 

1of2 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA • CNPJ 

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ 

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte 
órgão: 

• Junta Comercial do Estado do Ceará 
PROTOCOLO REDESIM 

CEP1900134880 

7226 

o~ MOTl~O po ~~-EE~CHIMENTO __________________________________________ _ 
RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS/ DATA DO EVENTO 

244 Alteracao de atividades economicas (principal e secundarias) 
:211 Alteracao de enderece dentro do mesmo municipio 

Número de Controle: CE18591415-' 17573772000115 

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS 

1 • FCPJ C]OSA 

04. IDENTIFICA ÃO DO PREPOSTO 

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA 

• Responsável 

OME 
O~ULO PEDROSA LIMA 

LO.CAL E DATA 

Ôs. 'RECONHECIMENTO DE FIRMA 

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO 

. Junta Comercial do Estado do Ceará 

[] Preposto . 

CPF 
938.633.903-00 

ASSINATURA {com firma reconhecida) 

07. RECIBO DE ENTREGA 

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA 
UNIDADE CADASTRADORA 

12/07/2019 08:39 

Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária~Geral. Para 
validar ~~te documento; acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nQ do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autentiCadadigitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine- Secretária-Gerai. 
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· Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA L TOA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71 F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolÓ 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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· Certifico registro sob o ng 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Al :mticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n2 do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o nº 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA L TDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia toi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o n9 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária"Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n2 do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Certifico registro sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA L TOA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança Sele Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registr sob o nQ 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35FBE5D4BBC71F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe n2 do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO($) 

REGISTRO DIGITAL 

Eu, SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS, BRASILEIRA, CASADO, TEC 

EM CONTABILIDADE, DATA DE NASCIMENTO 17/07/1959, RG Nº 334162198 SSP-

CE, CPF 172.431.813-68, RUA SIGEFREDO DIOGENES, Nº 361, BAIRRO ALOISIO 

DIOGENES, CEP 63475-000, JAGUARIBE - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que 

os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital 

na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital. SÃO VERDADEIROS E 

CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS. 

''.._.i '.._,,./(. ~ l ·• .. ' 

Jaguaribe, 16 de Julho de 2019. 

SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS 
Assinado digitalmente por certificação A3 

. Junta Comercial do Estado do Ceará 
Certifico registro sob o nfl 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov .br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO- REGISTRO DIGITAL 
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSTRUTORA PEDROSA L TDA, de nire 
2320152090-6 e protocolado sob o número 19/134. 186-0 em 12/07 /2019, encontra-se registrado na Junta 
Comercial sob o número 5294873, em 22/07/20:19. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Haroldo 
Fernandes Moreira. 
Assina o registro, mediante certifi 
sua validação, deverá ser acessa 
portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal 
protocolo e chave de segurança. 

Nome 

SIMONE APARECIDA NOGUEIRA DE FREITAS 

Fortaleza. Segunda-feira, 22 de Julho de 2019 

L~nira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368 

Junta Comercial do Estado do Ceará 

de Alencar Seraine. Para 
Validar Documentos (http:// 

o número de 
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· Certifico registro sob o n9 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA L TDA, Nire 23201520906 e protocolo 1 ~1341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D4B8C71F9FDF15AD66D071378DDF328027. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-GeraL Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada <::ligitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 
Registro Digital 
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Certifico registro sob o n" 5294873 em 22/07/2019 da Empresa CONSTRUTORA PEDROSA LTDA, Nire 23201520906 e protocolo 191341860 -
12/07/2019. Autenticação: 35F8E5D488C71 F9FDF15AD660071378DDF328D27. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para 
validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 19/134.186-0 e o código de segurança SeLC Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 23/07/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine- Secretária-Geral. 
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·ESTADO DO CEARA 
Prefeitura Municipatde Lavras da 

Mangabeira 
- - Rua Monsenhor Meceno, 7.8 

07 .009.621 !0001-16 

/CERTIDÃO N'EGATIVA :DE DÉBITOS NIUNICIPAIS 
' -

Nº-322 

'· -
s· Nome: CONSTRUTORA PEDROSA L TOA - ME 
Endereço: BR 230, Nº 203, CENTRO Lavras da.Mangabeira/CE·CEP: 63.300-000. 

-

D.oçutilento: 17.573.772/0001-15 ,_ 
. 

.-

( 

~ní bi1mpri1Tiento ao despacho exarado na petição protocolada neste orgãó, e resSalvado 
o direito da Secretaria de Finanças do Município de inscrever e cobrar as· dividas que 
venham a ser apuradas, . certifico, para fins de direito, que ,revendq_ os regtstrqs ·do 
cadastro da secretariada finanças do municipio, verificou-se nada existir em nome do(a) 
requerente acima identificado(a) ate a p~esente data. 

Validade: 90-dias 

· CiQade: Lavras da Mangabeira 

:ºáfa::f5 d~ putubro de 2021 
~~ .... :.«' • • • 

; 1· 

Chefe do. Setor 




