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f)0 1\ffR/\TO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITAD 

"METAL LAGES LTDA" 

DFl.'SltJU'i f./ UMA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 12/07/1964, comerciante, 

pc-rt adc•· de RG de N2 5706871 SSP/PA e do CPF de n2 222.022.772-34, residente e 

dcn-1 ic;\•aci CJ a Travessa Paulo Fonteles, n2 129 - Laércio Cabeline, CEP 68.627-432 em 

f-R J1,NCSCO DAS CHAGAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 

081'..1/1_ ::, ?7, ::::omerciante, portador do RG de n2 5876561 SSP/PA e do CPF de n2 

9 7 í _E,fC 2})-í'2, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora de Nazaré, n2 95 -- Cidade 

Nc-'Jã _, cF:· 6'3 .525-470 em Paragominas-PA; 

f_2::: :_: !vfm em comum acordo constituir uma sociedade limitada que se regerá, pelas 

c:é', l.isu :: :: ;:> condições a seguir: 

c.. -5.US :Ji/,_ ! -- A sociedade girará sob o nome empresarial de: METAL LAGES LTDA, 
pc d2n::i:~ ;;:br;r· filiais ou sucursais em todo território nacional, obedecendo às disposições 

ie[ais v; r::,nt es. 

t) . .5,:JSU~_j.\ 1 - O capital sacia! será de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 

(ce:n n,í · : qu ;:ctas no valor unit ário de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizaào, 

ne;/e ;,1~,::;- ;>~1os sócios, em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído: 

:~:~~~~:~-~·-----~=~----_-___ S_ÓÇ_IO_S ____ _____ --+-_Q_9u9_o_oroAQ_S -1 V9A2.L·_ºoQ_RO_{,RQ..$0) -j' 
: C,EUSir,A.:::.R U MJ!1 DE SOUSA 
! ;: R~~.'. C'::.C:J DAS CHAGAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS 1.000 . 1 1.000,00 1 
- ----- ---·------- - ·----+- ----·-!--____ ..;___--l 

------- - --- ___ ________ ________ T __ O_T_A_L _ _ ______ ~ _ lO_O_.o_o_o _ _J_ 100.000,00 1 

o.,\JSU:.::::., IH - .4. , esponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 

tc-:hs 1· 0, ,;:, -::, 1 :~; e m solida riam ente pela integralização do capital social. 

CLÁUSt ' i..A JV - A socied ade t erá sua sede à : Rua Allan Kardec, n2 148 -Sala 01- Prorn:ssão 

!i , CE P f: ;'_:- 628-270 em Pãragominas-PA. 

c .. í~usut,:-.. V - O objeto social será : 

~ ~· 3::J) :~/C1 -- 1=abricaçáo de estruturas pré - moldadas de concreto armado em série e 

sü _, e,·1c,_,T1 1= :id a ( lajes de cimento pré-moldadas, postes, vigas, blocos, estacas, 

dor:n e :'tt:\, ad uelas, placas, moirão) 

(t L'.-12U _,;_,'C C - Construção de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de 

~ ;; 3~:C: 31(.2. - - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil; 

a, ,:,.2:, :. -'~_/Ci~ - Pintura parn sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

•} i-3~ ?. ::,\)0 -Aluguel de m áquinas de terraplenagem com operador; 

~ .~:3~C1-~:'C14 -· Fab ricaç~ío de casa pré - moldadas de concreto_: 

u ., 2:\ ;: :0/ C.,C - Const rução de obras - de - arte especiais (construção 

v':o ute:.s :'ilé\; 1ci o s e passare!as); 
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• 

• ; 73 2-.2./01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador -

excetc and aimes; 

• 7732-2/02 -Aluguel de andaimes; 

9 Ll.292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 

• 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

• 43S9-lí04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

eievação de cargas e pessoas para uso em obras; 

• 7 71.l-O/GO - Locação de automóveis sem condutor; 

,.. 77l9· '.:":./S:9- Locação de caminhões, sem condutor; 

CLÁUS ULA Vt - A administração da sociedade será exercida pelo sócio DEUSIMAR LIMA 

DE SOUSA. iso ladamente e a ele cabe a responsabilidade e representação ativa e passiva 

da su-.::i(ê' clade, judicial e extra-judicialmente, podendo praticar todos os atos 

co n:pr~2r,d id os no objeto social, sempre no interesse da sociedade, sendo-lhes atribuído 

todo e oc de,- de adm inistração e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 

entant,:,, '.': ff, ,1tividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor 

de outrn ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens e imóveis da sociedade, sem 

autor iz3ç2. o do outro sócio. 

PAR1~GRAFO ÚNICO: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da 

próp ria scciedade, poderão nomear administradores ou procuradores não sócios para 

rerves2nL -lc-s com fi ns específicos para os negócios da sociedade, com anuência dos 

derais :.ócios por escrito . 

ClAUSUU, VII - O sócio administrador DEUSIMAR LIMA DE SOUSA declara sob as penas 

da lei., ci,2 que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 

esoeciaL ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 

a pc~ nã C';u e vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 

fa !=ne:\t.::r- , de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 

ernn m""'l ;2 popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da 

con r::o rrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

CLÁUSIJ i..~. vm - O início das operações será com o competente registro na M .M . Junta 

Ccmerci;:ii do Estado do Pará, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. 

Clr~US UU..\. iX - Os sócios no exercício da administração e de cargos na sociedade, terão 
direi to :;, uma retirada mensal, a título de pró-labore, em valor a ser fixado de comum 

acordo entre os sócios, obedecendo à legislação em vigor. 

CL~ USUL . .2, X -- Os sócios são obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a 

qu3iqt..: 2r ~ítu lo, quando ta is lucros e quantias forem sacados com prejuízo do capital 

so,_:ia!, e t2 mbérn responsabilizados na proporção de suas quotas, sobre eventual saldo 

de·.,-edc :· ó :;ociedade e quando os bens dessa forem insuficientes para tal fim . 
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITA 

"METAL LAGES LTDA" 

E., por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento em 

03 (t rês) vias de igua.1 ~ 
MM. Junta Comerei 

~ forma, com a primeira via indo ao registro e arquivamento na 
· , . do do Pará. 

~ ~-;·::,\t~.; 
Paragominas-PA, 07 de outubro de 2010. 
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DECLARAÇ ÃO DE ENQUADRAMENTO/REENQUADRAMENTO 
.. -------------··--------------------------------·---------il 

,. 
1: Sr. Presidente d i~ J unta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA 
1 

i 
1 

: (1) :'VIETAL LAGES LTDA 

(nome empresarial) 

,. Est:,hc!ecida à(2) Rt.:A ALLAN KARDEC, Nº 148 - SALA 01 - PROMISSÃO li, CEP 68.628-270 EM 
PARAGOMINAS-PA 

(endereço completo) 

e ': 
i Com se!! ;tt::l c ,::. w,füd >-10 arquivado sob o NIRE (3) ,em 

,: 

: Inscrita r.o CNP,!{4) , declara, sob as penas da lei, que se 
·------------------

i (5)~ ENQ UAD RA NA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA ou ME. 

i (6)0 ENQUADi~A NA CONDIÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou EPP 

(7)0 R2C~QCAvRAMENTO DE ME para EPP 

(8)0 REE~QUA.DRAMENTO DE EPP para ME 

Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e ainda, não estar enquadrada em 
qualquer das hipóteses de exclusão previstas no referido diploma legal. 

(9) PARAGOMINAS/PA , 14 de OUTUBRO ---

SÓCIOSíTJ1TLAR: 

'\ ' .. \ \ ~ ' :,.. "- r--.. r, (",f,... ~ __ ; , . l'\;f\.(\ ~ . ~ \)\À,~~ 0v (10) Ass: '-=> '1.Jv',,\J'..-.v -..; , , .,. " ,>· v l , 1 'l ~ 
Norrn: :DE USll\': AR UMA DE SOUSA 

·.-: e - -'"'\ e:,,hRlj-,- ,Rs· (e :_lc-~ S11n/0') 
( t 1)Ass: rn1::io , " ( ~ ", - 'lo,.. 

:\'ome:fT:ANC l~CO '.) AS CHAGAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

i 

:' (12)Ass: 
i'~ome: 

d3)A~s: 
'\omé:: 

j (!4)As,: 

'\orne: 

de 

i: Obs : ES'f E FO~ ;<-,HJ LÁRIO NÃO DEVERÁ CONTER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINH 

L-~~~-~--==,=,.~- ,. , .\ô\ 

2010 



DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido em 12/07/1964, comerciante, 

portador do RG de Nº 5706871 SSP/PA e do CPF de nº 222.022.772~34, residente e 

domiciliado a Travessa Paulo Fonteles, nº 129 - Laércio Cabeline, CEP 68.627-432 em 

Paragominas/PA. 

FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 

08/11/1987, comerciante, portador do RG de nº 5876561 SSP/PA e do CPF de nº 

971.660.222-72, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora de Nazaré, nº 95 - Cidade 

Nova, CEP 68.625-470 em Paragominas/PA; 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada, que gira sob o nome empresarial de 

METAL LAGES LTDA ME, estabelecida à Rua Allan Kardec, nº 148 -Sala 01- Promissão li, CEP 

68.628-270 em Paragominas/PA, devidamente inscrita no CNPJ 12.778.738/0001-63 e NIRE 

15201157171, com ato constitutivo devidamente arquivado na MM Junta Comercial do 

Estado do Pará-JUCEPA, em sessão realizada em 27/10/2010, resolvem de comum acordo 

proceder a presente alteração e consolidação contratual, conforme cláusulas e condições 

seguintes: 

CLÁUSULA 1: A partir da presente, o nome empresarial passa a ser: METAL SERVIÇOS LTDA 

ME. 

CLÁUSULA li: O sócio acima descrito FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEIÇÃO DOS SANTOS 

retira-se da sociedade, cedendo e transferindo como de fato transferido têm a totalidade de 

suas quotas de capital perfazendo um montante de 1.000 (um mil) quotas, no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais) para ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado em 

comunhão parcial de bens, nascido aos 23/08/1983, empresário, portador da CNH 

03314654855 DETRAN/PA, do RG 4304806 SSP/PA e do CPF 790.756.902-82, residente e 

domiciliado na Rua Benedito Rocha, Nº 146 - Promissão Ili, CEP 68.628-485 em e Paragominas. 

CLÁUSULA Ili: O sócio que se retira da sociedade declara haver recebido neste ato, em 

moeda corrente nacional, todos os seus direitos e haveres, perante a sociedade, nada mais 

tendo sobre ela a reclamar seja a que título for, nem do cessionário nem da sociedade, 

dando-lhe plena geral e irrevogável quitação nesta data.O sócio ingressante declara assumir 

a parte a ele cabível no Ativo e Passivo da empresa. 

CLÁUSULA IV: O sócio acima descrito DEUSIMAR LIMA DE SOUSA cede e transfere como de 

fato transferido têm parte de suas quotas de capital perfazendo um montante de 49.000 

(quarenta e nove mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, perfazendo um 

total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) para ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, 

Con~ 0 
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ALTERA ÃO E CONSOLIDA ÃO CONTRATUAL DA SOCIE 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA 125.000 R$ 125.000,00 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 125.000 R$ 125.000,00 

TOTAL 250.000 R$ 250.000,00 

CLÁUSULA V: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA VI: A sociedade iniciou suas atividades em 27/10/2010 e seu prazo de duração é 

por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA VII: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros 

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

preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda ou, se realizada a cessão 

delas, formaliza-se a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA VIII: A Administração da sociedade é exercida pelos sócios ANDRE LUIS 

ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, em conjunto ou isoladamente e a eles 

cabe a responsabilidade, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 

no interesse da sociedade, sendo-lhes atribuído todo o poder de administração e autorizado 

o uso do nome empresarial, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de outro ou de terceiros bem como 

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

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da 

própria sociedade podem nomear administradores ou procuradores não sócios para 

representá-los com fins específicos para os negócios da sociedade, com anuência dos demais 

sócios por escrito. 

CLÁUSULA IX: A qualquer tempo, o sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação 

aos demais, por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual 

deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando legal do artigo 

1029 da Lei 10.406 de 2002, além de outras razões de foro íntimo. 

CLÁUSULA X: Ao termino de cada exercício anualmente a 31 de dezembro, os 

administradores prestam contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração 

do inventário do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Os lucros ou 

Conf~ O 
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ALTERA ÃO E CONSOLIDA ÃO CONTRATUAL DA SOCIE 

• 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transport 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 

• 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 

• 4330-4/01- Impermeabilização em obras de engenharia civil; 

• 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material; 

• 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 

• 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 

• 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 

• 4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboço e reboco; instalação de toldos e persianas; 

instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo fabricante; a colocação de 

vidros, cristais e espelhos; 

• 7711-0/00-- Locação de automóveis sem condutor; e • 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

motorista; 

e 

• 7719-5/99 - Locação de caminhões, reboques, semi-reboques, trailers, sem condutor; 

• 5212-5/00 - Carga e descarga e locação de veículos com equipamentos de movimentação 

de carga com operador. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA 1: A sociedade gira sob o nome empresarial de METAL SERVIÇOS LTDA ME. 

CLÁUSULA li: A sociedade tem sua sede à Rua Allan Kardec, nº 148 -Sala 01- Promissão li, 

CEP 68.628-270 em Paragominas/PA. 

CLÁUSULA Ili: O objeto social é: 

• 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré - moldadas de concreto armado em série e sob 

encomenda; 

• 4120-4/00 - Construção, reforma, manutenções correntes, complementações e 

alterações de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de serviços); 

• 8111-7 /00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 

• 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 

• 4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias; 

• 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

• 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 

• 2330-3/04 - Fabricação de casa pré - moldadas de concreto; 

• 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 



ALTERA ÃO E CONSOLIDA ÃO CONTRATUAL DA SOCIED 

• 2330-3/99 - Fabricação de artefatos de gesso (cantoneiras, sancas, imagens, placas, 

painéis); a fabricação de materiais de construção de substâncias vegetais, naturais ou 

sintéticas (lã de madeira, palha), aglomerados com gesso; 

• 4212-0/00 - Construção de obras - de - arte especiais (construção de pontes, viadutos, 

elevados e passarelas); 

• 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 

• 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador -

exceto andaimes; 

• 7732-2/02 -Aluguel de andaimes; 

• 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 

• 9001-9/01 - Produção teatral; 

• 9001-9/02 - Produção musical; 

• 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança; e • 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 

• 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 

• 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

• 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 

• 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 

• 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 

• 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 

• 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material; 

• 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 

• 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 

• 4330-4/05 -Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 

• 4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboço e reboco; instalação de toldos e persianas; e instalação de piscinas pré-fabricad_as, quando não realizada pelo fabricante; a colocação de 

vidros, cristais e espelhos; 

• 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 

• 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com 

motorista; 

• 7719-5/99 - Locação de caminhões, reboques, semi-reboques, trailers, sem condutor; 

• 5212-5/00 - Carga e descarga e locação de veículos com equipamentos de movimentação 

de carga com operador. 

CLÁUSULA IV: O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) 

quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), e assim distribuído entre os sócios: 
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ALTERA ÃO E CONSOLIDA ÃO CONTRATUAL DA SOCIE 

sócio ingressante acima qualificado. O sócio cedente declara 

corrente nacional, neste ato, o valor das suas transferências. 

CLÁUSULA V: O capital social eleva-se para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 

dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um 

real). A diferença, ora verificada no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 

dividida em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) é 

integralizada neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios, proporcionalmente às 

suas quotas de capital na empresa. 

CLÁUSULA VI - Em virtude da mudança no quadro societário, da transferência de quotas e 

do aumento do capital social, este totalmente integralizado em moeda corrente nacional no 

valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 (duzentas e 

cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), fica assim distribuído entre os 

sócios: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA 125.000 R$ 125.000,00 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 125.000 R$ 125.000,00 

TOTAL 250.000 R$ 250.000,00 

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

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

CLÁUSULA VII: A Administração da sociedade será exercida pelos sócios ANDRE LUIS 

ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, em conjunto ou isoladamente e a eles 

caberá a responsabilidade, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extra

judicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 

interesse da sociedade, sendo-lhes atribuído todo o poder de administração e autorizado o 

uso do nome empresarial, ficando vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 

social ou assumir obrigações seja em favor de outro ou de terceiros bem como onerar ou 

alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da 

própria sociedade, poderão nomear administradores ou procuradores não sócios para 

representá-los com fins específicos para os negócios da sociedade, com anuência dos demais 

sócios por escrito. 
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CLÁUSULA VIII: Os sócios-administradores ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e DEUSI 

LIMA DE SOUSA declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a 

administração da sociedade por Lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se 

encontrarem 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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à 

propriedade. 

CLÁUSULA IX: O objeto social, a partir da presente, passa a ser: 

• 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré - moldadas de concreto armado em série e sob 

encomenda; 

• 4120-4/00 - Construção, reforma, manutenções correntes, complementações e 

alterações de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de serviços); 

• 8111-7/00- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 

• 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 

• 4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias; 

• 4211-1/02--.: . .:. Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

• 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 

• 2330-3/04 - Fabricação de casa pré - moldadas de concreto; 

• 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 

• 2330-3/99, - Fabricação de artefatos de gesso (cantoneiras, sancas, imagens, placas, 

painéis); a fabricação de materiais de construção de substâncias vegetais, naturais ou 

sintéticas (lã de madeira, palha), aglomerados com gesso; 

• · 4212-0/00 - Construção de obras - de - arte especiais (construção de pontes, viadutos, 

elevados e passarelas); 

• 4213-8/0_0 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 

• 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador -

exceto andaimes; 

• 7732-2/02 -Aluguel de andaimes; 

• 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 

• 9001-9/01 - Produção teatral; 

• 9001-9/02 - Produção musical; 

• 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança; 

• 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 

• 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 

• 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

• 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 

Confe~ 0 
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prejuízos são distribuídos, reaplicados ou suportados pelos sócios na proporção de suas 

cotas de participação no capital social. 

CLAUSULA XI: Os sócios-administradores ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR 

LIMA DE SOUSA declaram, sob as penas da lei, que não estão 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 pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos púb licos; 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 as relações de consumo, fé publica, ou a 

propriedade. 

CLÁSULA XII: A sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra 

dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA XIII: Os sócios podem atribuir uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, 

fixada pelos sócios quotistas, de acordo com as normas legais vigentes. 

CLÁUSULA XIV: Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão em reunião sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA XV: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado 

em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas em moeda corrente do país ou em bens, 

mediante acordo entre as partes, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio. 

CLÁUSULA XVI: Para dirimir e resolver os conflitos oriundos deste instrumento, permanece o 

foro da Comarca de Paragominas/PA, renunciando a qualquer outro por privilegiado que 

possa ser. 

CLÁUSULA XVII: Fica assim consolidado o contrato social e alterações posteriores da 

empresa registrada sob NIRE n2 15201157171, datada de 27/10/2010 e inscrita no CNPJ sob 

o n2 12.778.738/0001-63. 

eo~º 
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E, por estarem de pleno e comum acordo,. assinam o presente instrumento em 03 (três) 

vias de igual teor e forma, com a primeira via indo ao registro e arquivamento na MM. Junta 

Comercial do Estado do Pará. 

. ri 
.. ,~ ~:; 1 . 

.. 

e:, 
e:, ..... 
o,. 
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~ 
u, 
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Paragominas/PA, 22 de dezembro de 2011. 

Jo, 5 C I Hr~rt:1.:> ~0~ 1 < e kiir- d(.,. ':i S ~.J i 1 Te (J 
FRANCISCO DAS CHAGAS CONCEIÇAO DOS SANTOS 

' 

(sócio retirante) 

.oP . ; . . ... '":'··.,," .v_\_, .. -. ~'!. ""?,""' 
, ";"" : • • \. _. ~ . ""t 

ANDRE LUI 

'"fü\\»s,~~ \\>+N'::&h:s) ~y3"" 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA 

(sócio remanescente) 

. J. 

-- ... .... 
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. 4!\iDRE UJIS ANDRADE PEREIRA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido 

30S 23/08/1983, empresário, portador da CNH 03314654855 DETRAN/PA, do RG 4304806 

SSPíPA e do CPF 790.756.902-82, residente e domiciliado na Rua Benedito Rocha, Nº 146 -

Promissão ili, CEP 68.628-485 em Paragominas. 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, brasileiro, sciteiro, nascido em 12/07 íl9Gil., comerciante, 

portador do RG de Nº 5706871 SSP/PA e do CPr de nº 222.022.772-34, residente e 

domiciliado a Travessa ?au!o Fonteles, nº 129 - La~ic:o Cabeii ;·«c>, CEP f.8 .627-432 em 

Paragominas/PA. 

Ún icos sócios componentes da sodedade limitada, que gira sob o nome empresarial de 

METAL SERVIÇOS LTDA ME, estabelecid2 à Rua All an 1(::! rdec, nº 148 -Saia 01- Promissão 11, 

CEP 68.628-270 em Paragominas/PA, devidamente inscrita no CNPJ 12.778.738/0001-63 e 

NiRE 152.01157171, com ato constitutivo devidamente arquivado na MM Junta Comercial do 

Estado :fo ;:.ará-JUCEPA, em sessão realizada em 27 /10í2010, resolvem de comum acordo 

p rc•c?:01::r a presente alt eração e consolidação contratual, conforme cláusulas e condições 

ÇLt\USULA.l.;_ O objeto social, a partir da presente, passa a ser: 

e 2330--3/01 -- Fabricação de estruturas pré ·- moldadas de concreto armado em sé r-\~ E sot) 

encomenda; 

• 4120-4/00 - Construção, reforr.1a, manutenções correntes.. compiemEntaç:ões e 

aiterações de edifícios (residenciais, industriais, comerciais e de se:-viços); 

• 8111-7 /00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais ; 

o 31.02--1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal; 

a 2330-3/02 -- Fabricação de artefatos de cimento para uso na r.ons"i:rução; e .s 4211-1/01-· Construção de rodovias e ferrovias; 

• 4211-1/02 ·- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

• 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 

• 2330-3/04 - Fabricação de casa pré - moldadas de concreto; 

• 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 

• 2330-3/99 - Fabricação de artefatos de gesso (cantoneiras, sancas, imagens, placas, 

painéis); a fabricação de materiais de construção de substândâs vegeta is, naturais ou 

sintéticas (lã de madeira, palha), agíomerados com gesso; 

,, 4212-0/00 - Construção de obras - de - arte especiais (construção de pont es, viadutos, 

elevados e passarelas); 

• 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, pra ças e calçadas; 

~ 7732-2/01 - /duguel de máquinas e equipamentos para 

exceto and:1imes; 

ão sem 

• 7'732-2/02 -- Aluguel de anda1mes; Co . como 
Original 
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• 8111-7 /00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 

• 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
• 

• 3102-1/00- Fabricação de móveis com predominância de metal; 

• 4211-1/01- Construção de rodovias e ferrovias; 

• 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

• 4313-4/00- Obras de terraplenagem; 

• 2330-3/04 - Fabricação de casa pré - moldadas de concreto; 

• 2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa parí:l cor.strução; 

• 2330-3/99 - Fabricação de artefatos de gesso {cantoneiras, sancas, imagens, piacas, 

painéis); a fabricação de materiais de construção de substâncias vegetais, naturais ou 

sintéticas (lã de madeira, palha), aglomerados com gesso; 

• 4212-0/00 - Construção de obras - de - arte especiais {construção de pontes, viadutos, e elevados e passarelas); 

e 

• 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; .. 
• 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para con~trução sem operador -

exceto andaimes; 

• 7732-- 2/02 - Aluguel de andaimes; 

• 9319-1/01- Produção e promoção de eventos esportivos; 

a 9001-9/01 - Produção teatral; 

• 9001-9/02 - Produção musical; 

• 9001-9/03 - Produção de espetáculos de dança; 

• 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 

• 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 

• 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

• 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 

• 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos p2ra transporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 

o 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 

• 4330-4/01- Impermeabilização em obras de engenharia civil; 

• 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material; 

• 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 

• 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 

• 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 

• 4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboço e reboco; instalação de toldos e persianas; 

instalação de piscinas pré-fabricadas, quando não realizada pelo f::ibricante; a colocação de • vidros, cristais e espelhos; _ -

• 7711-0/00- Locação de automóveis sem condutortonfe~ Q 
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• 9319-1/01 - Produção e promoção de event os esporti vos; 

• 9001 -9/01 - Produção teatral; 

• 9001-9/02. - Produção musical; 

• 9001- 9/03 - Produção de espetácu los de dança; 

• 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação; 

• 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 

• 4399-1/02. - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

o 4399-1/03 - Obras de alvenaria; 

• 4399-1/04 - Serviç:os de operação e fornecimedc, de equipamentos para t ransporte e 

elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 

• 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de ;.]g ::1,~; 

~ 43 ~0-·4/01 - lmpermeabilizaçifo em obras de engen i1aricl civil; e ., 4-330-4i 02 - instalação de portas, janeias, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer rn ;:it-2i"l:::!: 

e 

~ .'! J30-4/03 - Obras de acabamento ern gesso e -::'! Stuque; 

• 4330-4/04 - Serviços 1-4e p;rTtur2 d(: edifb os err ,::;Hal; 

a, 4330-4/05 -- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiore:; e exteriores; 

• 4330-4/~.1 9 - Serviços de chapisco, emboço e reboco; instalação d2 toldos e persianas; 

instalação de piscinas pré-.fabricadas, quando não téa lizada pefo fabricante; a coloca ção de 

vidros, crlstais e espelhos; 

.. 7'7 :1 1-!J/00 - Locação de automóveis sem condut or; 

G 4923-0/02 - Serviço de tr2!nsporte de passageiros - locação de automóveis com 

motorista; 

• 7719-5/99 ··- Locação de caminhões, reboques, semi -reboques, trailers, sem condutor; 

2 5212-5/00 - Carga e descarga e locação de veícu los com equipamentos de movimentação 

de carga com operador. 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA!: A sociedade gira sob o nome empresarial de METAL SERVIÇOS LTDA ME. 

CLÁUSULA li: A sociedade tem sua sede à Rua Allan Kardec, nº 148 .. sa!a 01 - Promissão li, 

CEP 68.628-270 em Paragominas/PA. 

CLÁUSULA Ili : O objeto social é: 

e 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré - · moldadas de concreto armado em série e sob 

encomenda ; 

• 4120-4/00 - Construção, reforma, manutenções corre es, complernentaçõe 

alterações ae edifícios (residenciais, industria icônf rr is e frleôiços); 
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• 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis corr1""1-.-

motorista; 

• 7719-Sí99 - Locação de caminhões, reboques., semi-reboques, trailers, sem condutor; 

• 5212--5/00 - Carga e descarga e locação de veículos com equipamentos de movimentação 

de carga com operador. 

CLÁUSULA IV: O capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), dividido em 250.000 ( Juzentas e ,: ln,iuenta mil) 

qunta:-; no valor unitário de R$ 1,00 (um real), e assir'1 distribuído entre os sócios: 

,----·-SÓCIOS --··-··-, QUOT;:;_r== VALOR 

DRE LUIS ANDH~DE PEREIRA 1 123~00ô I R$ 125.000,00 

SIMAR UMA DE SOUSA 1 125.000 R$ 125.000,00 
r-i___________ TOTA_U_ __ 250.000 

1 
R$ 250.000,00 J 

Ç!.ÁUSULA V: A respons;:;biliáade de cada sócio é ,sü lta ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem solidariamente pela intf,grallzação do capital social. 

CLÁUSULA VI: A sociedade iniciou suas atividades em 27/10/2010 e seu prazo de duração é 

por ternoo indeterminado. 

Cl.Ál6ULA Vll:. As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros 

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

preço o direito de preferência para a sua aquisição se posta à venda ou, se realizada a cessão 

delas, formaliza-se a alteração contratual pertinente . 

CLÁUSULA VIII: A Administração da sociedade é exercida pelos sócios ANDRE LUIS 

ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, em conjunto ou isoladamente e a eles 

cabe a responsabilidade, a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e 

extr2judicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre 

no interesse da sociedade, sendo-lhes atribuído todo o poder de administração e autorizado 

o uso do nome empresarial, ficando vedado, no entant o, em atividades estranhas ao 

interesse social ou assumir obrigações seja em favor de outro ou de terceiros bem como 

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

Parágrafo Único: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da 

própria sociedade podem nomear administradores ou procuradores não sócios para 

representá-ias com fins específicos para os negócios da sociedade, com anuência dos demais 

sócios por rscrito. 

eon como 
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CLÁUSULA IX: A qualquer tempo, o sócio pode retirar-se da sociedade, mediante notificação 

aos demais, por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual 

deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando legal do artigo 

1029 da Lei 10.406 de 2002, além de outras razões de foro íntimo . 

CLÁUSULL\ }{: Ao termino de cada exercício anualmente a 31 de dezembro, os 

administradores prestam contêlS justificadas de sua administração, procedendc, i3 E~laboração 

do inv~ntário do balanço patrimonial e do ba!anç.) de resultacio econômico. Os lucros ou 

prejuízos são distribuídos, reap.!!cados ou suport,,1dos pelos sócios na proporção de suas 

cotas de participação no capital sociaí . 

CVüJSULA XI: Os sócios-ãdminist radores AhlDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR 

LIMA DE SOUSA declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a 

admin istração da sociedade, por iei especial, ou e::m virtude de condenação criminal, ou por 

se ei-,contrar sob os deltos dela, a pena que ved e, ainda que temporariamente, o acesso a 

cc1rgos públ icos; ou poí crime faiimentar, de pn::varicação, peita cJ suborno, concussão, 

peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 

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

propriedade . 

. CLÁSULA XII: A sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar fil ial ou outra 

dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUS_ULA XIII: Os sócios podem atribuir uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, 

fixada pelos sócios quotistas, àe acordo com as normas legais vigente5. 

CLÁUSULA XIV: Nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão em reunião sobre as contas e desigm:rão administradores quando for o caso. 

CLÁUSULA XV: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 

atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 

interesse destes ou do sócio remanescente .. o valor de seus haveres será apurado e liquidado 

em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas em moeda corrente do país ou em bens, 

mediante acordo entre as partes, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado . 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos 

em que a sociedade se resolva em relação ac seu sócio . 

ÍI) Lo 
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CLÁUSULA XVI: Para dirimir e resolver os conflit os oriundos deste instrument o, permanece o 

foro da Comarca de Paragominas/PA, renunciando a qualquer outro por priv1,egiado que 

possa ser. 

CLÁUSULA XVII: Fica assim consolidado o contrato social e alterações posteriores da 

empresa registrada sob NIRE nº 15201157171, datada de 27/10/2010 e inscrita no CNPJ sob 

o "º 12. 778. 738/0001-63. 

, 06 de setembro de 2012. 

,,\0'\.,\À.:_.., ~,~ " '~ )~~~~~'-~~ ~ ,.__:-~ ' 
DEUSIMAR UMA DE SOUSA 

1 
8 

1 
1 
s 

(sócio} 

CERTIFICO O REG ISTRO 

SOB Nº: 2000032311 8 
Protocolo: 12/073940-2, DE 11/09/2012 
Empresa :15 2 ól15717 1 
M2TAl. SERV.LÇC'S :/:'::;A :,·12 

489206 
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3• ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDA'ce.;t 
METAL SERVIÇOS LTDA ME \ J r;#ºiCiltsr;tr,tJJ 

CNPJ Nº 12.778.738/0001-63 \ri\\ª 

DEUSIMA~ LIMA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, nascido em 12/07/1964, solteiro, 
comerciante, CPF/MF nº 222.022.772-34, CNH 05557835042, órgão expedidor DETRAN/PA, 
residente e domiciliado a Rua Ciprestes, S/Nº, Quaàra 02, Lote 4, Parque Village Flamboyant, 
CEP 68.630-750 em Paragominas/PA 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA nacionalidade brasileira, nascido em 23/08/1983, casado 
em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 790.756.902-82, CNH nº 03314654855, 
órgão expedidor DETRAN/P A, residente e domiciliado a Rua Benedito Rocha, nº 146, 
Promissão III, CEP 68.628-485 em Paragominas/P A. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial METAL SERVIÇOS L TDA - ME, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado 
do Pará, sob NIRE nº 15201157171 em sessão realizada em 27/10/2010, com sede Rua Allan 
Kardec, Nº 148 - Sala 01 , Promissão II, CEP 68.628-270 em Paragominas/PA, devidamente 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.778.738/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo 
ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as 
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

ENDEREÇO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço 
sito à Avenida Tropical, Nº 58, TV do Rio Jordão, Promissão IV, CEP 68.628-545 em 
Paragominas-P A. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
4120-4/00 - Construção de edificios; 
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em serie e sob 
encomenda; 
8111-7 /00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos; 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 
2330-3/04 - Fabricação de casa pré-moldadas de concreto; 
2330-3/05 - Preparação de massas de concreto e argamassa para constmção; 
2330-3/99 - Fabricação de artefatos de gesso (cantoneiras, sacas, imagens, placas, painéis); a 
fabricação de materiais de constmção de substancias vegetais, naturais ou sintéticas (lã de 
madeira, palha), aglomerados com gesso; 
4212-0/00 -.Construção de obras - de - arte especiais (construção de pontes, viadutos, elevadores 

e passarelas); 
4213-8/00 - obras urbanização de ruas, praças e calçadas; 
7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto 
andaimes; 
7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras est 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; Con 8 m Q 
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CNPJ Nº 12.778.738/0001-63 --4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras; 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de agua; 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 
material; 
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 
4330-4/04 - Serviços de pintura em edifícios em geral; 
4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboço e reboco; inst. de toldos e persianas; inst. de piscinas 
pré-fabricadas quando realizadas pelo fabricante; colocação de vidros, cristais e espelhos; 
4330-4/05 - Aplicação de resinas e de revestimentos em interiores e exteriores; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
4923-0/02 - Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
7719-5/99 - Locação de caminhões, reboques, semi-reboques, trailers, sem condutor; 
5212-5/00 - Carga e descarga e locação de veículos com equipamentos de movimentação de 
carga com operador. 

DO CAPITAL SOCIAL 

· CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente 
nacional, eleva-se para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) dividido em 400.000 
(quatrocentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada. A diferença ora verificada 
de R$ 100.000,00 ( cem mil reais), dividida em 100.000 ( cem mil) quotas, no valor unitário de R$ 
1,00 (um real) cada é integralizada, neste ato, proporcionalmente as quotas de capital de cada 
sócio, pelo aproveitamento de parte da Reserva de Lucros apurada através do Balanço 
Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2014. Após elevação de quotas do capital, 
totalmente integralizado em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído: 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, com 200,00 (Duzentas Mil} quotas, perfazendo um 
total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob nome empresarial de METAL SERVIÇOS 
LTDA-ME; 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede a Avenida Tropical, Nº 58, TV do Rio 
Jordão, Promissão IV, CEP 68.628-545 em Paragominas-PA. 

,,,--.. 
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DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto social é: 
4120-4/00 - Construção de edifícios; 
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em serie e sob 
encomenda; 
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
4211-1 /01 - Construção de rodovias e ferrovias ; 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos ; 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem ; 
2330-3/04 - Fabricação de casa pré-moldadas de concreto; 
2330-3/05 - Preparação de massas de concreto e argamassa para construção; 
2330-3/99 - Fabricação de artefatos de gesso (cantoneiras, sacas, imagens, piacas, painéis); a 
fabricação de materiais de construção de substancias vegetais, naturais ou sintéticas (lã de 
madeira, palha), aglomerados com gesso; 
4212-0/00 - Construção de obras - de - arte especiais ( construção de pontes, viadutos, elevadores 
e passarelas); 
4213-8/00 - obras urbanização de ruas, praças e calçadas; 
7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto 
andaimes; 
7732-2/02 - Aluguel de andaimes; 
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 
4399-1 /02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 
4399-1/03 - Obras de alvenaria; 
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obras; 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de agua; 
4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil ; 
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 
material; 
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 
4330-4/04 - Serviços de pintura em edifícios em geral ; 
4330-4/99 - Serviços de chapisco, emboço e reboco ; inst. de toldos e persianas; inst. de piscinas 
pré-fabricadas quando realizadas pelo fabricante; colocação de vidros, cristais e espelhos; 
4330-4/05 - Aplicação de resinas e de revestimentos em interiores e exteriores; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
4923-0/02 - Serviços de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
7719-5/99 - Locação de caminhões, reboques, semi-reboques, trailers, sem condutor; 
5212-5/00 - Carga e descarga e locação de veículos com equipamentos de movimentação de 
carga com operador. 

CLÁUSULA QUARTA. A empresa iniciou suas atividades em 27/10/2010 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 
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DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), em 
moeda corrente nacional, representado por 400.000 (Quatrocentas mil) quotas de capital, no 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, 
pelos sócios, fica assim distribuído: 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) . 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um 
total de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) . 

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Parágrafo Segundo. A qualquer tempo, o sócio pode retirar-se da sociedade, mediante 
notificação aos demais, por vontade própria, por dissidência em relação à alteração contratual 
deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando legal do artigo 1029 
da Lei 10.406 de 2002, além de outras razões de foro íntimo. 

Parágrafo Terceiro. As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou 
transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade de preços e 
condições o direito de preferência a sócia que queira adquiri-las, se postas à venda ou, se 
realizada a cessão delas, formaliza-se a alteração contratual pertinente 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE 

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá aos Sócios DEUSIMAR LIMA 
DE SOUSA e ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, CONJUNTA MENTE, com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

Parágrafo Único. No exercício da administração, o administrador tem direito a uma 
retirada mensal a título de pró-labore cujo valor é definido de comum acordo entre os sócios e de 
acordo com as normas legais vigentes. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Req: 81600000016110 
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Parágrafo Primeiro. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em 
qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado. 

Parágrafo Segundo. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do 
sócio desde que aprovada pelos sócios catistas . 

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando foro caso. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA NONA. Os administradores DEUSIMAR LIMA DE SOUSA e ANDRE LUIS 
ANDRADE PEREIRA declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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 as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA NOMEAÇÃO DE PROCURADORES OU ADMINISTRADORES 

CLÁUSULA DÉCIMA. A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria 
sociedade podem nomear administradores ou procuradores não sócios para representá-los com 
fins específicos para os negócios da sociedade, com anuência dos demais sócios, por escrito . 

DO FALECIMENTO DE SÓCIO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Permanece o foro de Mãe do Rio/PA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

Fica assim consolidado o contrato social e alterações posteriores da empresa registrada sob 
NIRE nº 15201157171 em 27/10/201 O e inscrita no CNPJ/MF Nº 12.778.738/0001-63. 
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E, por estarem de pleno e comum acordo. assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, com a primeira via indo ao registro e arquivamento na MM. Junta 
Comercial do Estado do Pará. 

Paragominas/PA, 08 de janeiro de 2016. 

CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DE PARAGOMINA.$ 
--- Carmen Sylvia Pombo Tocantins - Tabeliã/Registradora --
Rua Ilhéus, slnº - Cidade Nova - CEP: 68626-060 - Para minas/PA- Font! . 91 372Sb3631 

Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas de ANDRE LUIS __ -
ANDRADE PEREltA e DEUSIMAR LIMA DE SOUSA Dou Já.--·· 
Paragominas-PA, 15 de janeiro de 2016 - 10:52:42h.92746Í-

Diego Nally Lopes < 
Escrevente Autorizado 

VãHdC somente com o Sele =e Segu;aç~----

// 
'------~ --···· 

·:.:...~'~---'•"'---'--·'' '-- -· .- - 7- -· -· ·· ·· ·.·· -· ··· - ·c •. ,"·-'-'--"::>.-,ooo ___ _ 

CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/01/2016 
SOB Nº: 20000461767 PLPtSOL 

Protocolo: 16m1262-4, DE 15/01 /2016 
Empresa : 15 2 0115717 1 
METAL SERVIÇOS LTD!\ ME ~ ~ 

___ ,..,_ .... ,-, · ,., • - -- ... ___ MARCELO CEBOLÃO 

--",;~:~e.~11.P.1q,~~~;:: 
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CNPJ nº 12.778.738/0001-63 JUCEPA 

ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA, nacionalidade brasileira, nascido 23/08/1983, 
casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF/MF nº 790.756.902-82, Carte· ac 
de Habilitação nº 03314654855 , Órgão Expedidor DETRAN-PA, residente e domiciliado na Rua 
Benedito Rocha, Nº 146 - Promissão III, CEP 68.628-485 em Paragominas/PA, Brasil. 

DEUSIMAR LIMA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, nascido em 12/07/1964, 
solteiro, comerciante, CPF/MF nº 222.022.772-34, Carteira Nacional de Habilitação nº 
05557835042, Órgão Expedidor DETRAN-PA, residente e domiciliado na Rua Ciprestes, S/Nº -
Quadra 02, Lote 04 - Parque Village Flamboyant, CEP 68.630-750 em Paragominas/PA, Brasil. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial METAL SERVIÇOS LTDA - ME, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do 
Pará, sob NIRE nº 15201157171, com sede na Avenida Tropical, Nº 58 - Tv. do Rio Jordão -
Promissão IV, CEP 68.628-545 em Paragominas/PA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
12.778.738/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, 
nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE aos sócios 
ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo 
praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado 
o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem corno onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA SEGUNDA. Os sócios administradores ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem 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 as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

RERRATIFICAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. Rerratifica-se a Alteração Contratual protocolada sob o nº 16/771262-4 
em 15/01/2016 e arquivada em 2] /01 /2016 sob nº 20000461767. 

Na Cláusula Terceira da Alteração, onde se lê: 
O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, eleva-se para R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais) dividido em 400 .000 (quatrocentas mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 
(um real) cada. A diferença ora verificada de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividida em 100.000 
(cem mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada é integralizada, neste ato, 
proporcionalmente as quotas de capital de cada sócio, pelo aproveitamento de p da eserva de 
Lucros apurada através do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro 2 14. Apó, 
elevação de quotas de capital, totalmente integralizado em moeda conente na ·on J::Sc,:,t~~ assim~ 
àistribuído: ~ ,\.\: y. ·· ~1, co~ ,- · .,:,\1, • , , ·, · 1 ~ C- "' 
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DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um 
200.000,00 (Duzentos Mil Reis). 
ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). 

Leia-se: 
O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, eleva-se para R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor unitário de R$ 
1,00 (um real) cada. A diferença ora verificada de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), 
dividida em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada é 
integralizada, neste ato, proporcionalmente as quotas de capital de cada sócio, pelo aproveitamento 
de parte da Reserva de Lucros apurada através do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de 
dezembro de 2014. Após elevação de capital, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, 
este fica assim distribuído: 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com 200.000 (duzentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 
ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA com 200.000 (duzentas mil) quotas, perfazendo um total 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Na Cláusula Quinta da Consolidação, onde se lê: 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um total de R.$ 
200.000,00 (Duzentos Mil Reis). 
ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA com 200,00 (Duzentas Mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais). 

Leia-se: 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com 200.000 (duzentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 
ANDRE LUIS ANDRADE' PEREIRA com 200.000 (duzentas mil) quotas, perfazendo um total 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL 

. CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de METAL SERVIÇOS 
LTDA-ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede a Avenida Tropical, Nº 58 - Tv. do Rio 
Jordão - Promissão IV, CEP 68.628-545 em Paragominas/PA. 

Parágrafo Único. A sociedade pode a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os sócios. 

,/ 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto social é: 
4120-4/00: Construção de edifícios; 

Co~ como 
Original 

2330-3/01: Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em séri 
8111-7 /00: Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios pre 
2330-3/02: Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
4 211-1 /0 l: Construção de rodovias e feno vias; ~ · .. 
4211-1/02: Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; , ., \;:~c;t 
4313-4/00: Obras de terraplenagem; , ~'ó S\,, ~ ~~:~ ~~ 0~ '-.\. , _ 
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CNPJ nº 12.778.738/0001-63 
JUNTA COMERCIAL DO EST. DO PAR,·. 

2330-3/04: Fabricação de casas pré-moldadas de concreto; ; 

2330-3/05: Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 
2330-3/99: Fabricação de artefatos de gesso (cantoneiras, sacas, imagens, placas, 1s); a 
fabricação de materiais de construção de substância vegetais, naturais ou sintéticas (lã de madeira, 
palha), aglomerados com gesso; 
4212-0/00: Construção de obras-de-arte especiais (construção de pontes, viadutos, elevadores e 
passarelas); 
4213-8/00: Obras de urbanização de ruas, praças e calçadas; 
7732-2/01: Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 
7732-2/02: Aluguel de andaimes; 
4292-8/01: Montagem de estruturas metálicas; 
4399-1/02: Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 
4399-1 /03: Obras de alvenaria; 
4399-1 /04: Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de 
cargas e pessoas para uso em obra; 
4399-1 /05: Perfuração e construção de poços de água; 
4330-4/01: Impermeabilização em obras de engenharia civil; 
4330-4/02: Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer 
material ; 
4330-4/03: Obras de acabamento em gesso e estuque; 
4330-4/04: Serviços de pintura de edifícios em geral; 
4330-4/99: Serviços de chapisco, emboço e reboco; instalação de toldos e persianas; instalações de 
piscinas pré-fabricadas quanq.o realizadas pelo fabricante; colocação de vidros, cristais e espelhos; 
4330-4/05: Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 
7711-0/00: Locação de automóveis sem condutor; 
4923-0/02: Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
7719-5/99: Locação de caminhões, reboques, semi-reboques, trailers - sem condutor; 
5212-5/00: Carga e descarga e locação de veículos com equipamentos de movimentação de carga 
com operador. 

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade m1c10u suas atividades em 27/10/2010 e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado. 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA QUINTA. O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda 
corrente nacional, representado por 400.000 (quatrocentas mil) quotas de capital, no valor nominal 
de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, assim distribuído: 
ANDRE LUIS ANDRADE" PEREIRA com 200.000 (duzentas mil) quotas, perfazendo um total 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com 200.000 (duzentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). 

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valo()bn~ O 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Original 

Parágrafo Segundo. A qualquer tempo, o sócio pode retirar-se da sociedade, mediante 
notificação aos demais, por vontade própria, por dissidência em relação à a raçã contratual 
deliberada pela maioria, pela falta de afeição social, com base no comando le al a igo 1. 029 da 
Lei 10.406 de 2002, além de outras razões de foro íntimo. :, · '\ ._ 

,., ... ,:ur,o,"")..,. ç. e. -. 
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4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA soe 
METAL SERVIÇOS LTDA-ME JUCEPA' 

CNP.J nº 12.778.738/0001-63 

Parágrafo Terceiro. As quotas da sociedade são indivisíveis e não podem er c:~çiida.!:i"'oü 
transferidas sem o expresso consentimento da sociedade, cabendo em igualdade · re 
condições o direito de preferência a sócia que queira adquiri-las, se postas à venda ou, se realizada a 
cessão delas, formaliza-se a &Iteração contratual pe1tinente. 

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE 

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE aos sócios ANDRE 
LUIS ANDRADE PEREIRA e DEUSIMAR LIMA DE SOUSA com os poderes e atribuições de 
representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os 
atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. 

Parágrafo Único. No exercício da administração, o administrador tem direito a uma retirada 
mensal a título de pró-labore cujo valor é definido de comum acordo entre os sócios e de acordo 
com as normas legais vigentes. 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLÁUSULA SETIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

Parágrafo Primeiro. Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em 
qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado. 

Parágrafo Segundo. A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio 
desde que aprovada pelos sócios catistas. 

CLÁUSULA OITAVA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores, quando foro caso . 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA NONA. Os sócios administradores ANDRE LUIS ANDRADE PEREIRA e 
DEUSIMAR LIMA DE SOUSA declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem 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, pe~ulat~ o/F'~ 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defes- O 
contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. Original 

DA NOMEAÇÃO DE PROCURADORES OU ADMINISTRADORES 
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A~, 
JUCEPA,. 

JUNTA COMERCIAL DO EST. DO PAA, 

.. ; .. ; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Falecendo ou interditado qualquer soc10, a socrea8':~ 
continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Permanece o foro de Paragominas/PA para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato . 

Fica assim consolidado o contrato social e alterações posteriores da empresa registrada 
sob NIRE nº 15201157171 em 27/10/2010 e inscrita no CNPJ/MF Nº 12.778.738/0001-63. 

E, por estarem de pleno e comum acordo, assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor e fonna, com a primeira via indo ao registro e arquivamento na MM. Junta 
Comercial do Estado do Pará. 

/ 
; ! 

,··:;() 
aragominas/PA, 02 de fevereiro de 2016. 

. ' . . . ,..., · . . 

~ o· CARTÓRIO DO ÚNICO OFICIO D'? P~RAGOMINAS 

• > _ , Rua Ilhéus sln' . Cidade Nova . CEP 68626;6~º. Par• ':",nas/PA- Fone (91 372!1-3631 

~

i :,;;( ~ Carmen Sylvia Pombo Tocantins - Tabehã/Regutradora _ 

Reconheço por SEMELHANÇA aSí,ii'5Stnat s de ANDRE LUIS 
ANDRADE PEREIRA, DEUS1PtfAR . DI\SOUSA.Dou fé 
Paragom1nas-PA, 03 de ~ te)leril,!rO ae_ 2016 -

IJ'i 11.13:24h.115604A ·- ~ J/ \ í •· t . -~ , 
'li}'; i /~IV':'\._.,-

1 Verid1ana Rocha Pa s~Mora1s 
Escrevente Au orizada 1 ··, à!u.:.; ::ornent,: :-c:.1 o .::;.~:e. ~e seç:Jr ci~ êl 
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Sª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDJD'E~ .,, 

METAL SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 12.778.738/0001-~e;uc \ 

\ !UNTA COMEíl(fAL EPA . 
4330-4/05 - apli~ação de ~evestiment?: ~ de resinas em interiores e exteriores; GDoE.sroo PA,.,i_ 
4330-4/04 - serviços de pintura de ed1f1c1os em geral; ,. 
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque; 
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
2330-3/04 - fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 
2330-3/05 - preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 
2330-3/99 - fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 1 ' · 

2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas; 
3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 
luminosos; 
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais; 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas; 
4313-4/00 - obras de terraplenagem; 
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil; 
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 
qualquer material; 
8130-3/00 - atividades paisagísticas. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece PARAGOMINAS/PA. 

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que 
não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei 

nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Co 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial de METAL SERVIÇOS 

LTDA- ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sua sede a Avenida Tropical, Nº 58 - Tv. do Rio 
Jordão - Promissão IV, CEP 68.628-545 em Paragominas/PA. 

Parágrafo Único. A sociedade pode a qualquer tempo abrir o 
outra dependência, mediante a alteração contratual assinada por todos os 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 
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5ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIED 
METAL SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 12.778.738/0001-6 

CLÁUSULA TERCEIRA. O objeto social é: 
JUNTA COMERCIAL DO EST. DO PAR,', 

4120-4/00 - construção de edifícios; // 
2330-3/01 - fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e s01:~-

encomenda; 
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção; 
4399-1/02 - montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; 

4399-1/03 - obras de alvenaria; 
4399-1/04 - serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água; 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
5212-5/00 - carga e descarga; 
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor; 
7719-5/99 - locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem 
condutor; 
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto 

andaimes; 
7732-2/02 - aluguel de andaimes; 
8011-1/01- atividades de _vigilância e segurança privada; 
8111-7 /00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios; 
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral; 
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque; 
2330-3/02 - fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 
2330-3/04 - fabricação de casas pré-moldadas de concreto; 
2330-3/05 - preparação de massa de concreto e argamassa para construção; 
2330-3/99 - fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, 
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes; 
2511-0/00 - fabricação de estruturas metálicas; 
3299-0/03 - fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto 

luminosos; 
4211-1/01- construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 

4212-0/00 - construção de obras-de-arte especiais; 
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas; 
4313-4/00 - obras de terraplenagem; 
4330-4/01- impermeabilização em obras de engenharia civil; 
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de 

qualquer material; 
8130-3/00 - atividades paisagísticas. 
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