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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE 
SOCIEDADE POR COTAS DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA 	

r ( 1693 

EMANUEL MACEDO MUNO DE SOUZA , brasileiro, casado, profissional autônomo, portador do 
R.Q n° 00,578.880-59— SSP/BA, CPF n° 019.215.255-438, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Rosa, ne 196, op. 01, Rio Vermelho, SeivadoriBA, CEP 41940-210, SILVIO ROBERTO OLIVEIRA 
SILVA, brasileiro, casado, comerciante, portador do R.r3 n° 2.314.783 — SSP/BA, CPF na 
272.478.515414, -residente e domiciliado na Rue A. Ed. C, Ap. 303, Bloco 35, Vale dos Lagos, 
Salvador/1:N, • CEP 41140-530 o MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA , brasileiro, solteiro, 
engenbefro operacional, portador do Rd n° 4049.021.- SSP/BA , CPF 507.830.085-91, residente 
o domiciliado na Rua Jardim Santo Antônio, n° 052 a). 02, grelas, Salvador/BA, CEP 40290-120, 
resolvem de comum acordo constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, à qual 
reger-m.1i pelas cláusulas e condIçães seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade adotará o nome comercial de SERVE - SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA , com sede na 
Praça 7 de Setembro, n° 38, 1° andar, LJ 04-8, Simões Filho Shopping Cantor. SIM6es Filho/BA. - 
CEP: 43700-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A sociedade que ora se constitui tom por objeto a prestação de serviços e esboço de 
instalaçães, recuperação e manutenção de equipamentos elétricos. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O Capital Social é de R$ 5.000,00 (cinco mil mais) divididos em 5.000 (cinco mil) cotas no valor 
unitário do R$ 1,00 (uni real), distribuído da seguinte forma: 

EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, subscrevo e integraliza o valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
mais), divididos em 2.000 (duas mil) cotas de capital, no valor unitário do R$ 1.00 (um real); 

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, subscreve e integraliza o valor de R$ 1.000,00 (um mil 
reais), divididos em 1.000 (mil ) cotas de capital, no valor unitário de R$ 1,00 (um mal): 

MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA, subscreve e Integraliza o valor de R$ 2.000,00 (dois mil mais), 
divididos oro 2.000 (duos mil ) cotas de capital, no valor unitário de R$ 1,00 (um real); 

Os sócios integralizarilo o capitai ora subscrito, no prazo do 24 (vinte e quatro) meses, a contar 
desta data, em moeda corrente do país. 

CLÁUSULA QUARTA 

A responsabilidade dos sócios é limitada ao total do capitai social. 
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CLÁUSULA QUINTA 
	 ^ ^ 

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA SEXTA 

O exercido social se encerrará no dia 31 de dezembro de cada ano. Os lucros ou prejuízos 
verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção das suas cotas de capital. 

N 
A gerência e o uso da denominação social será exercida sepamdamoMe ou no Interesse da 	 qr 
sociedade, ficando expressamente proibido o seu uso em negádos alheios aos interesses sociais tais 

 
i: 

como avais, finanças, eto 	
g 

f.1 
.."? 

4 
O sócio gerente terá direito a uma retirada mensal a titulo de prolabore, que não poderá exceder o 	 rÀ 
limite previsto na legislação do imposto de renda. 1, 

.• 
Ocorrendo o falecimento ou retirada voluntária de qualquer um dos shclos a sociedade não será 	 i.• ... 
dissolvida, procedendo um balanço para apuração de haveres, do qual se fará o pagamento, no 	 Á 
prazo de 12 (doze) meses a partir da data da ocorrência, dos haveres e ou direitos aos herdeiros, 
sucessores elos beneficiários do falecido, pelos sócios remanescentes, os quais prosseguirão na 	 a 
sociedade, efetuando então, a competente alteração contrairei. 	 ;1 

CLÁUSULA DÉCIMA 
• 3 

A sociedade será administrada pelos sócios separadamente, os quais terão direito de delegar 
poderes a terceiros, firmados e ccrnstituldos mediante procuração outorgada e assinada pelos dois 
sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Os sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a 
administração de Sociedade Mercantil em virtude de condenação criminal 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador. Estado de Bebia, como o competente para dirimir 
quaisquer questbes adendas do presente Contrato, n3rtunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

clitusuut SÉTIMA 

CLÁUSULA OITAVA 

cukusuut NONA 
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EMANUEL MACEDO MUNO OSSO 

Sócio 

SILVIO R O OLIVEIRA SILVA 

MARCOS DOS 
8 

OS ALMEIDA 

- 	• 

TESTEMUNHAS: 

MARIA 
BG: 01303161 99 —BA 

CPF:124.746.81 —15 

SERVE -SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

n • 	• 	• • 
n • 	• 	n 	 • , 

E, por estimctisin bitus to-  ntratada.i; os sócios assinam o presente instrumento particular de 
Contrato Social, em trés vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Salvador, 16 de outubro de 2001 

Continuação 

001635 

Ana 	a Vier Cruz 

RG: 08116434 33 SSP—BA 

CPF: 649869773-34 

1 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°01 DA SOCIEDADE; 

SERVE-SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME 
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EMANUEL MACEDO NUNO DE S'OUZA, trrasileiro,-natuoil de*Juazeiro-BA, casado sob regime de 
comunhão universal de bens, profissional autônomo, n° do CPF 019. 215.255-68, portador da carteira 
de identidade n° 0057666059 Expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Francisco 
Rosa, n° 196, Ap. 101, Rio Vermelho, CEP 41940-210, Salvador— 

Ba.SILVIO ROBERTO OLIVEIRA 

SILVA, brasileiro, natural de Gcivemador Mangabeira -BA, casado sob regime de comunhão parcial 
de bens, Comerciante, portador da carteira de identidade n°2.314.763 SSP/BA, CPF n°272.476.515-
04 residente• e domiciliado(a) Rua A,Ed.C,Apt. 303, bloco 35, Vale dos Lagos, CEP 41140-530, 

Salvador — Ba, MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA, brasileiro, natural de Salvador-Ba, solteiro, data 

de nascimento 27-05-1968, Engenheiro operacional, CPF n°  507.630.085-91, identidade n° 
4.049821 expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Jardim Santo Antonio, n° 052, apt. 
02, Brotas, CEP: 40290-120, Salvador —BA, únicos sócios da sociedade empresaria limitada SERVE 

SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME, com sede na Rua Praça 7 de setembro, n° 36,1° andar, Ij. 04-
B, Simões Filho Shopping Center, CEP 43700-000 — Simões Filho —BA, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia sob o n° 29202522428 em 22/10/2002, e inscrita no CNPJ sob o n° 

05.418.154/0001-11, resolvem, assim, alterar o contrato social da sociedade empresária limitada: 

A sociedade terá sede e foro na Rua Rio do Banho sin° ,Centro, 10 andar, CEP 44220-000, Saubara-Ba. 
Podendo se convier aos interesses da sociedade abrir filiais em qualquer parte do território nacional. 

Retira-se da sociedade O sócio SILVIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, possuidor de 1,000 (mil) 

quotas de R$ 1,00 (hum real) cada no valor total de R$ 1.000,00 (hum mil reais) já subscritas e 
integralizadas, cede 1.000 (mil) quotas para EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA. O cedente 

SILVIO ROBERTO OLIVEIRA SILVA, declara ter reembolsado neste ato em moeda corrente do 
País, a importância de R$ 1000,00 (hum mil reais) correspondentes às quotas cedidas, dando ao 
cessionário e dele recebendo plena, geral e rasa quitação, por ter recebido todos os seus direitos 
e haveres perante a sociedade, nada mais tendo que declarar. 

O sócio MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA possuidor de 2.000 (duas mil) quotas de R$ 1,00 
(hum real) cada no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) já subscritas e integralizadas, cede 
1.500 (mil e quinhentas) quotas para EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA. O cedente 

MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA declara ter reembolsado neste ato em moeda corrente do 
País, a importância de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) correspondentes às quotas 
cedidas, dando ao cessionário e dele recebendo plena, geral e rasa quitação, por ter recebido 
todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo que declarar. 

O capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), divididos em 5.000 (cinco mil) quotas, no valor 
unitário de R$ 1,00 (hum real) cada, distribuídas da seguinte forma: 

QUOTAS 	 VALOR(R$) 

4. 500 
500 

5.000 

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 

alteração contratual pertinente. 

6 A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos r spondem 
solidariamente pela integralizaçao do capital social. 

Pág. 01/02 

SÓCIOS  

EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA 
MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA 
TOTAL 

4.500,00 
500 00 

5.000,00 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°01 DA SOCIEDADE; 

SERVE-SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME 
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A sociedade iniciou suas atividades em 22 de outubro de 2002 e seu prazo é indeterminado. 

A administração da sociedade caberá a 
EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, com os 

poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, 

sem autorização do outro sócio. 

0(s) Administrador(es) declara, sob as penas da lei, de que não está(ao) impedido(s) 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 a propriedade.Fica eleito o foro de 
Salvador - Ba para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 

contrato. 

Todas as demais clausulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade não alcançadas 
pelo presente instrumento, permanecem em vigor. 

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado obrigam-se 
a cumprir o presente instrumento de alteração contratual, assinando-o na presença de 02 (duas) testemunhas 
abaixo identificadas, em 03 (três) exemplares de igual teor e forma, com a primeira via destinada a registro e 

arquivamento na Junta Comercial do Estado. 

Salvador-Ba, 11 de julho de 2004. 

Testemunhas: 

    

    

REGINA RIA DE ALMEIDA SILVA 
RO _0711904065 SSPISA 

 

EIJANA DA CUNHA ADORNO 
RG - 08919982 09 SSPIBA 

Pág. 02/02 

.!kril JUNTA COMERCIAL, 00 ESTADO DA BA 
Hl 

1..i9...., 	
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/09/2004  

JuCEBsos N. 96560617  
Protocolo: 04/189769-2 	

•--- -- -,---....,.........-. ....2,-.'. 

,., to:prosa:29 
 2 0252242 8 

'SCPVE SERVICOS 

 

LAFAYETTE PONDE. FILHO 
SECRETARIO-GERAL 	

. 
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2' ALTERAÇAO CONTRATUAL : SERVE SERVIDOS ELETRICOS LTDA ME 

	

: 	. . 	 ••• 

	

EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, b(aSielib, 	eàl clanikà01;14 deSens, nascido em 2345/1946, natural de 
Juazeko-8A. Eletrotécnico. CPF 	0192052550E, ideintidálie n4 •0057686059° 'expedida pela SSP/BA, resdente e 
domiciliado Rua TheadomIro Baptista 196 Rio Verme:ho CEP: 41940.320, Sarvador-BA, MARCOS DOS SANTOS 
ALMEIDA, brasileiro, soneira. nascido em 2705/1988, natural de Salvador-BA, Engenheiro Operadonal, CPF n° 
50763038591, identidade n°  0073858110. expedida peta SSP/BA. residente e domiciliado no Rua Jd Slo Antonio, 052 Ap 02 
CEP. 40290-120. Brotas. Salvador 'BA, (micos sedes da, SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA ME mor sede na Rua 
Rio do Banho 01,10  , Centro. 1° andar, CEP 44220.000 - Saubara• Ba, registrada na Junta Comercial do Estada da Bebia. 
sob n° 29202522428 em 22/10/2002, e alterada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 04 SAI-/IA em 10/09/200e sob o n° 
96569617 e inscrita no CNPJ sob os' 05.418.154/0001.11 resolvem assim, alterar e consoldar o contrato social: 

I. 

	

	E admilido na sociedade MOISES LORGIO RAMALLO TORREZ, 908v/ano, casado em comunhao total de bens. 
nascido em 02/03/1939. natural da La 'os • Bailo/a, Engenheiro Mecênico e Eletricista. CREA 75032D.SP, CPF: 
n° 351.9013.9M-15, Identidade n° W034545-Y, expedida pela SE/OPMAF/OPF, residente e dornicdiado na Rua Or. 
Felino Boda .1656, apt 1102, Brotas, CEP: 40290-940 SaNador-BA. 

Retira.se da sociedade o sócio MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA , possuidor de 500 (quinhentas) mintas de RE 
1.00 (hum real) cada, no valor total de RS 500,00 (quinhentos reais) Já subscritas e integrafirndas, ande erlo 
(quatrocentas) quotas para EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, e 100 (ce.m) quotas para MOISES LOR010 
RAMALLO TORREI. O cedente MARCOS DOS SANTOS ALMEIDA declara ter reembolsado neste ato em 
moede corrente do Pais, a importencia de RS 500.00 (quinhentos reais) correspondentes as Quotas cedidas. 

O captal social que é RE 5.000.00 (cinco mil reais), passa a ser P61000000 (dez mil reais), dividido em 10.000 
(dez mil) quotas com valor nominal de RS 1,00 ((rum reei) cada, sendo 96 5.000,03 (doce ml reais). subscrito e 
integrafizado neste ato em moeda corrente depois. distribukles da seguinte forma: 

10_aQ OLIOTA yA_LQ. 
EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA 9900 RS 9.900,00 
MOISES LORGIO RAMALLO TORREI 100 RS 100.00 
TOTAL 10.000 RS 10,000.00 

1. 	4 responsabilidade de cada sOcia é restrita ao valor de suas Quotas, mas todos respondem solidariamente pelo 
integratizaçâo do capital social, 

As quotas sào indivislvels e nào poderào ser cedidas ou trens-feridas a terceiros sem o consentimento do outro 
Micto. a quem Oca assegurado, em Igualdade de condições e prer,m dimkn de preferência para a sua aquiPello se 
Postas á venda, Mmializando, se realizada a cessáo delas, a alterar" contratual pertinente. 

A administração da sociedade cabere a EMANUEL MACEDO MUNO DE SOUZA, core os poderes e atrbuiçOes 
de administradores. autorizado o uso do rime empresarial vedado, no entanto, em abvloades estranhas ao 
interesse social, ou assumia obrigações 00(0 cm favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem corno onerar 
ou alienar bens Imóveis da sociedade, sem eulorizaçâo do outro sécio 

O Administrador declara, sob as cenas da lei, de que sie° estào Impedidos de exercer a edministraçáo da 
sociedade. por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a 
Pena mie vede, akrida que temporariamente, o acesso a cargos públicos: vapor crime fafimentat, de prevaicaçâo. 
peita ou suborno, enresme°. peculato, ou oontra a economia popular, contra o sistema finonedro nacional, Contra 
nomes de defesa da concorrência, centra as relaçães de consumo. te pública, ou a propnedade.Fica eleito o toro 
de Salvador - Ba parco exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste conlrato. 

t. 	A sociedade Iniciou suas atiridades PrIl 22 de outubro de 2002e seu prazo e indeterminado. 

Le, 	Pep 01103 
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À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLVA.SE  O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

SERVB.  VIn/IÇO§E$.ETRtCOS LIDA n,  
:: • :• 	• 

EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA. bstkessea,eas-ago ec9ntupãâo 040.dgcns. nascido em 2310611946 natural de 
Juazeiro-BA, OeIrotecnico, CPF 	01921525568. Identdade n° 0057666059. expedida pela SSP/BA. residente e 
domiciliado Rue Theodorriro Baptista 196 Rio Vermelho CEP: 41940.320. Salvador•BA, MOISES LORG:0 RAMALLO 
TORREZ, Boliviano. casaco em comunhao total de bens, nascido em 02/0311939. natural da La Paz • BMivia, Engenheiro 
Ata:tolhi e Eletricista, CREA 256320-SP, CPF: ré' 351.608.978.15, identidade rr°  W034545.V. expedida pela 
SE/OPMAFIDPf. residente e domiciliado na Rua Dr. Filiais Sarja .1666, apt 1102, Breias, CEP: 40290.540 Salvador-BA. 
únioes sócios da SERVE SER MICOS ELETRICOS LTDA ME com seda no Rua Rio rio Banho sen.. Centro, 1° andar, CEP 
44220-000 - Saubara- 8a, registrada na Junta Comercial do Estado da Bailia, sob n°  29202522425 em 2510'2002, e 
alterada na JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DA BANIA em 10292304 sob o n° 96560617 o inscrita no CNPJ sob o re 
05.418.15410001.11. resolvem. assim, consolidar° contrato social da SOC1038:10 empresaria limitada: 

A sociedade gira sobe nome empresarial SERVE SERVIÇOS ELETRICOS LTDA ME. e !ando sede e dornititio Rua 
Rio da Banho SM, Centro, 1" Andar. CEP 44220.000. Saubara.Ba, podendo, se convier, aos interesses da sociedade. 
abar 16010 em qualquer parte do território nacional. 

O capital social et, R$ 10.000,00 (dez mil realsl, dividido em 10 000 (dez ntll) quotas oom valer nominal de RS 1,00 
(hum real) cada, subsoilo e inte9ralizado em moeda wirrente do pais, distribuidas da seguinte Sorria: 

t.)C10 2.1k 12"._15 	 21..Q.e. 
EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA 	 9900 	RS 	9.900.00 
P.OISES LORGIO RAMALLO TORREZ 	 100 	RS 	100,00 
TOTAL 	 10 000,00 

O objetvo social é Prestação de Serviços e esboços de instalações, recuperações e manutenção de equipamentos 
eleiriens. 

A sociedade inholcu suas alMdades em 22 de outubro de 2002. e seu prazo ê Indeterminado. 

AS quotas sao indMslvels 8080 parCrao ser ceadas ou transtenclas a tercei os sem o consentimeMo do outro 
sócio, a quero fica assegurado, em igualdade de candições e preço direito de preterencia pare a sua aquisiçáo se 
natas à vende. lorrnalizando. se  realizada a cessão delas, a Mereça° contratual perdnenle. 

5 	A responsabilidade de cada sócio ó restrita ao vaor de suas quotas, mas lodos respondem solidariamente pela 
integralizacão do capital social. 

1 	A odministraçao do sociedade caberá a EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA cem os poderes e atribuições de 
edminisCadores, autorizado o uso do nome empresarial, miado, no entanto, em aWidades estranhas ao interesse 
social, ot, assumir obrigaeFes seja em lavo, de qualquer dos quotistas ou de terceiros, hem corno onerar ou alienar 
bens imbue'; da sociedade, sem autorização do Outro sócio. 

Ao término de cada exerclob social. ern 31 de destanhas n AdtrrininttPdCor prestara contas justificadas do erra 
administreção, procedendo 8 elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico 
cabendo am socins, na proporção de tuas outeras, os lucrOs Ou cordas apor:Kim. 

Nos quatro meses seguintes ao Munino do enrcicio social, os sócios degoere.rao sobre as cornas e designarao 
administrador (es) quando foro coso. 

16 A sociedade 104e10 a qualquer tema*, atnir ou Inchar Mal ou outra dependência, mediante alteração contratual 
assinada oor lodos os godos. 

Ir. Os sócios poderão, de comum acorda. Mar uma retirada mensal, a Mulo de 'mo labore". observadas as 
disposioaes rega la menle,es pertinentes. 

12. Falecendo OU Interditado ottatauer SOCIO, e sociedade continuara suas ativiOadeS somos hordeir7S, suCeSSOles ao 
. Não sendo possivel ou inesistindo interesse destes ou do(s) Sacieis) rernanescente(s), o valor de seus hauereS sela 
apurado e fiquidado com bana na siturroio patrimonial da sociedade, à data da resoluçao, ver/cada em balanço 
especialmente levantado 

1,00 02103 

CONTROLE: 58.295.00,7.817.19 CPF SOLICITANTE: 094.436.655-49 RIRE: 29202522428 Emitida: 27/072016 1022:18 - CERTIDÃO INTEIRO TEOR 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA NO ENDEREÇO htlp://regin.jurseb.ba.gov.briregIn.banelavalidadocs.espx 
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Protocolo Arquivamento: 071309489 N Argulymnarrkk. 96764116' 
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r ALTERAÇÃO CONTRATUAL : SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA ME 

Peragrato único - O mesmo procedimento será adotedos em outros casos em que a sociedade se resolva em 
reboa° a sou sócio. 	 .• :•.. 	 •;,• 

• 

13. O Administrador declara, sob as pois ja.1eidg4qtk pai tailâcisiéedes de exercer a administraçâo da 
sociedade, porei especial, ou em ^de de condenectio criminal, ou por se encontrarem 006 05 efeitos dela, a Pena 
que Me, ainda que temporariamente, o acesso a cantos públicos; Ou por crime (deei:dar, de prevarica*, peita ou 
suborno, concussoo, peculato, ou contra a economia populer, contra o sistema financeir0 nacional, contra normas de 
debati da concorrendo, contra as relações de consumo, lê pribka, ou a PrOpdedadeFiC8 eleito O toro de SaNador - 
Ba para o e xerdcb e o cumprimenb dos direitos e obrigações resurtentes deste pontal°. 

Id. Fica dee° o foro de SalvadorDa para o exercício e o cumprimento dos daltos o obeigações resultantes dessa 

contrato. 

E, por se adiarem em pertert acordo, em tudo quanto neste insaumento particular foi lavrado obrigam ee a cumprir o 
presente contrato. assinando.° na presença de 02 (duas) testemunhas abBiXO ideniecadas, em 03 (Ires) exemplares de 

urr I teor e forma. com  a primeira via destinada os regulo e arquivamento na Junta Comercial do Estado. 

Saubera-BA, lide Maio de 2007 

.7•IMANLIEL MA 	NLINCI-Lt.r 

MARCOS D 	OS ALMEIDA 

TesteMUnhaS: 
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QUOTAS VALOR 
49.900 R$ 49.900,00 

100 R$ 	100,00 
50.000 R$ 	50.000,00 

SOCIO 
EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA  
MARIA INÊS SILVA SANTOS 
TOTAL 

- _ 
Rua Território do Amapá n°220 CERTIFICAÇÕES  

Pituba - CEP 41830-540 
Salvador-BA-Fone (71) (71) 3036-8500 
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ANDERSON ejESUS,s0UZA—:5ScREVENTE 
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/2.1  
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JUCE 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°03 DA SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.-ME 

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA, brasileiro, casado em comunhão total de bens, nascido em 23/06/1946, 
natural de Juazeiro, Estado da Bahia, CPF n° 019.215.255-68, RG n° 00.576.660-59/SSP-BA, residente e 
domiciliado na Rua Theodomiro Baptista, 196 — ap. 101, Rio Vermelho, CEP 41940-320, 
Salvador, Bahia; e MOISÉS LORGIO RAMALLO TORREZ, boliviano, casado em comunhão total de bens, 
nascido em 02/03/1939, natural de La Paz — Bolívia, Engenheiro Mecânico e Eletricista, CPF n°351.808.978-15, RG 
n° W034545-Y, expedida pela SE/DPMAF/DPF, residente e domiciliado na Rua Dr. Filinto Boda, 166 B, ap. 1102, 
Brotas, CEP 40290-540, Salvador, Bahia, únicos sócios da SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA.-ME, com sede 
na Rua Rio do Banho, s/n°, Centro, 1° andar, CEP 44220-000 — Saubara, Bahia, registrada na Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob o n°29202522428, em 22/10/2002, alterado em 11.07.2007 sob o numero 96764116 e inscrita 
no CNPJ sob o n°05.418.154/0001-li, resolvem assim, alterar o contrato social. 

ia Cláusula: É admitida na sociedade MARIA INÊS SILVA SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 03.11.1953, 
natural de São Paulo, São Paulo, CPF n° 094.436.655-49, RG n° 1.646.387/SSP-BA, residente e domiciliada na 
Rua Caetité n° 259, Rio Vermelho, CEP 41940-070, Salvador, Bahia. 

22  Cláusula: Retira-se da sociedade o sócio MOISÉS LORGI.0 RAMALLO TORREZ, possuidor de 100 (cem) 
quotas, de 1,00 (hum Real) cada, no valor total de R$ 100,00 (cem Reais) já subscritas e integralizadas, cedendo 
todas as quotas para MARIA INÊS SILVA SANTOS. O cedente MOISÉS LORGIO RAMALLO TORREZ declara 
ter reembolsado neste ato, em moeda corrente do País, a importância de R$ 100,00 (cem reais) coice5pnndentes 
às quotas cedidas. 

32  Cláusula O sócio EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA integraliza e subscreve neste atu eni moeda 
corrente do país, 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no valor de R$ 1,00 
(hum real ) cada uma. 

, SI PM,. 

4a  Cláusula: O capital social foi aumentado para R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta 
mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, subscrito e integralizado 40.000 (quarenta mil) quotas no 
valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no valor de R$ 1,00 (hum real ) cada uma, fica neste ato assim 
distribuído: .  

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

63  Cláusula: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros em o consentinien 
do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a s 
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

72  Cláusula: A administração da sociedade caberá a EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA, com os poderes e 
atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas 
ao interesse social, ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

82  Cláusula: A sócia ora admitida declara-se conhecedora de todas a demais cláusulas do contrato social que por 
esta alteração não foram modificadas e continuam em pleno vigor. 

, 
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Nome: EVANDRO RAYMUNDO DA SILVA OLIVEIRA 
RG n° 549.918/5SP-BA 

Rua Território do Amapá n°220 CERTIFICAÇÕES 
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Testemunhas: 

R 	O MANUEL PASSOS BARRETTO 
RG n° 1.713.'79-41/SSP-BA 

Junta Comercial do Estado da Bebia 
ERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2013 N°97324542 
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9' Cláusula: A nova sócia e o sócio retirante dão e recebem entre si, plena, geral e irrevogável quitação com 
relação aos negócios da sociedade. 

10a Cláusula: A sócia admitida declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem 
condenada ou encontra-se sob efeitos de condenação, que a proíba de exercer a administração da sociedade 
empresária. 

11° Cláusula: Fica eleito o foro de Salvador para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes 
deste contrato. 

As demais cláusulas do contrato social não sendo modificadas pela presente alteração, permanecendo em pleno 
vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração de contrato social em três 
(03) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que também assinam. 

Salvador, 03 e abril de 2013. 

(itÁ  
MARIA  INÊS SILVA SANTOS 

'c • 



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL N°04 DA SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA-ME 

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA, brasileiro, casado em Comunhão total de bens, 
nascido em 23/06/1946, natural de Juazeiro, Estado da Bahia, CPF n° 019.215.255-68, RG n° 
00.576.660-59/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Theodorhiro Baptista, 196 — 
ap. 101, Rio Vermelho, CEP 41940-320, Salvador, Bahia-; e MARIA INÊS SILVA 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 03.11.1953, natural de São Paulo, São Paulo, CPF n° 
094.436.655-49, RG n° 1.646.387/SSP-BA, residente e domiciliada na Rua Caetité n°259, Rio 
Vermelho, CEP 41940-070, Salvador, Bahia, únicos sócios da SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA.-ME, Com sede na Rua Rio do Banho, s/n°, Centro, 10  andar, CEP 44220-
000 — Saubara, Bahia, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob o n° 
29202522428, em 22/10/2002, alterado em 01/10/2013 sob o numero 97324542 e inscrita no 
CNPJ sob o n° 05.418.154/0001-11, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social. 

113  CLÁUSULA A soêiedade girará sob o nome empresarial SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME 

2° CLÁUSULA O objetivo será alterado para Serviços de montagem e. manutenção‘em elétrica; 
instalação e montagem industrial; construção de sistemas de água e esgoto; conWt:kão de 
estruturas e contenção; construção de fornos industriais; obras de fundações ii4:1:u:s:ti'jais e 
prediais. 

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO Sp-G'rAL, 
COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME 

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA, brasileiro, casado em comunhão total de bens, 
nascido em 23/06/1946, natural de Juazeiro, Estado da Bahia, CPF n° 019.215.255-68, RG n° 
00.576.660-59/SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Theodomiro Baptista, 196 — 
ap. 101, Rio Vermelho, CEP 41940-320, Salvador, Bahia; e MARIA INÊS SILVA 
SANTOS, brasileira, solteira, nascida em 03.11.1953, natural de São Paulo;  São Paulo, CPF n° 
094.436.655-49, RG n° 1.646.387/SSP-BA, residente e domiciliada ha Rua Caetité n° 259, Rio 
Vermelho, CEP 41940-070, Salvador, Bahia, únicos sócios da. SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA.-ME, com sede na Rua Rio dó Banho, s/n°, Centro, 1° 
andar, CEP 44220-000 — Saubara, Bahia, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia, 
sob o n° 29202522428, em 22/10/2002, alterado em 01/10/2013 sob o numero 97324542 e 
inscrita no CNPJ sob o n°05.418.154/0001-11, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato 
social. 

? CLÁUSULA A sociedade girará sob o nome empresarial SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME e terá sede e domicilio na Rua Rio do Banho, 
N° 01, 1° Andar, Centro, CEP 44220-000, Saubara - Ba 

2 CLÁUSULA O Objetivo é Serviços de montagem e manutenção em elétrica; instalação e 
montagem industrial; construção de sistemas de água e esgoto; construção de estruturas e 
contenção; construção de fornos industriais; obras de fundações industriais:e prediais. 

- 

zg.g.  
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38  CLÁUSULA O capital social e de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), dividido em 50.000 
(cinqüenta mil) quotas com valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada, subscrito e integralizado, 
fica assim distribuído: 

SOCIO QUOTAS VALOR 
EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA 49.900 R$ 	49.900,00 
MARIA INÊS SILVA SANTOS 100 R$ 	100,00 
TOTAL 50.000 R$ 	50.000,00 

gia CLÁUSULA: A sociedade iniciará suas atividades de acordo com a data de arquivamento 
na JUCEB e seu prazo de duração é indeterminado. 

53  CLÁUSULA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

6a CLÁUSULA: .A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

78  CLÁUSULA: A administração da sociedade caberá a EMANUEL MACÊDO NUNO DE 
SOUZA, com os poderes e atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em 
juízo ou fora dele, podendo praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, 
sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, - - 

8a CLÁUSULA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o adrinistFador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inverti-i9, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos .sócios, na prop-orção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 	 , 

98  CLÁUSULA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os, 'sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o Caso. 

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

11 a  CLÁUSULA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 
"pró labore" e antecipação do lucro, observadas as exposições regulamentares pertinentes. 

12a  CLÁUSULA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua(s) 
atividade(s) com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e 
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em 
balanço especialmente levantado. 

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

13a  CLÁUSULA:. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 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 a 
propriedade. 
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14a CLÁUSULA: Ficá eleito o foro de Salvador-Ba para ti eXereitio e o cUrnpritnentõ 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. E, por se acharem em perfeito acordo em 
tudo quanto neste iristrumento particular foi lavrado obrigarri-te cumprir o presente contrato, 
em 03 (três) exemplares de igual teor e forma, com a primeira via destinada o registro e 
arquivamento na Junta Comercial do Estado. 

15a CLÁUSULA: Fica ,eleita o feiro de Salvador para o exerciciO0O:Ourhprimento dos direitos 
obrigações resultantes deste contratO. 

As derhals• clausulas do contrato social não sendo modificadas pela presente alteração, 
permanecendo em pleno vigor. 

E, por eátãrem assim justos e contratados att inarri a. :presente alteração de' 
contrato social em três (OS) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas que 
também assinam. 

Salvador, 03 de abril de 2013. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°5 DA SOCIEDADE SERVE SERVICOS 
ELETRICOS E CONSTRUCOES LT'DA ME 

CNPJ 05.418.154/0001-11 

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA nacionalidade BRASILEIRA, nascido õm... 
23/06/1946, CASADO em COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, EMPRESARQ,-
CPF/MF n" 019.215.255-68, CARTEIRA DE IDENTIDADE tf 00.576.660-59, órgão 
expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA = BA, residente e domicilia- dó' 
no(a) RUA THEODOMIRO BAPTISTA, 196, AP 101, RIO VERMELHsti 
SALVADOR, BA,' CEP 41.940-320, BRASIL. 

MARIA INÊS SILVA SANTOS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 03/1 1/1953, 
SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF/MF n° 094.436.655-49, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE tf 1.646.387, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CAETTTÉ, 259, RIO 
VERMELHO, SALVADOR, BA, CEP 41.940-070, BRASIL. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SERVE SERVICOS ELETRICOS E 
CONSTRUCOES LIDA ME, registrada legalmente por contrato social devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29202522428, com 
sede Rua Rio do Banho, SIN, 1" Andar, Centro Saubara, BA, CEP 44.220-000, 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurfdica/MF sob o n° 
05.418.154/0001-11, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

NOME EMPRESARIAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial SERVE 
SERVICOS ELETRICOS E CONSTRUCOES LIDA ME, girará, a partir desta data, 
sob o nome empresarial SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA ME. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO EM ELETRICA, INSTALACAO E 
MONTAGEM INDUSTRIAL. 

CNAE FISCAL 
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ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA ME 

CNP,' n" 05.418.154/0001-11 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos-  e 
obrigações resultantes do contrato social permanece SAUBARA. 

CLÁUSULA QUARTA.. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já attfuivade:i 
e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SAUBARA, 15 de maio de 2015. 

.•••• 

rpdANUEL MACÊDO LIbb DE SOUZA 
CPF: 019.21t.255-68 

1 / 1 	 ; 	• 

MARIA INÊS SILVA SANTOS 
CPF: 094.436.655-49 

lai 	
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

C1P., n°05.418.154/0001-11 

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA nacionalidade brasileira, nascido em 
23/06/1946, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF n° 019.215.255-68, 
Carteira de Identidade n° 00.576.660-59, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) Rua Theodomiro Baptista, 196, Ap 101, Rio Vermelho, Salvador, 
BA, CEP 41940320, BRASIL. 

MARIA INÊS SILVA SANTOS nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1953, 
solteira, empresaria, CPF n* 094.436.655-49, Carteira de Identidade n° 1.646.387, 
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Caetité, 259, Rio 
Vermelho, Salvador, BA, CEP 41940070, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n" 29202522428, com sede Rua 
Rio do Banho, S/N, 1° Andar, Centro Saubara, BA, CEP 44.220-000, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n° 05.418.154/0001-11, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual e 
Consolidação, nos termos da Lei n° 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 RUA CAETITÉ, 259, TÉRREO, RIO VERMELHO, SALVADOR, BA, 
CEP 41.940-070. 

OBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 

CNAE FISCAL 

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ n°05.418.154/0001-11 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio(a) EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA 
transfere quotas de capital social, que perfaz o valor de R$24.900,00 (Vinte e Quatro 
Mil e Novecentos Reais), direta e irrestritamente ao sócio MARIA INES SILVA 
SANTOS, da seguinte forma: VENDA, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, o capital social da sociedade no valor de R$ 
50.000,00(Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) quotas no valor 
nominal de R.$ 1,00 (Um Real) cada, subscrito e integralizado em moeda corrente do 
país, fica assim distribuído: 
EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, com 25.000(Vinte e Cinco Mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) 
MARIA ENES SILVA SANTOS, com 25.000(Vinte e Cinco Mil) quotas, perfazendo 
um total de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) 
Totalizando o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais). 

DA ADMINISTRAÇÃO 

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE 
a(o) Sócio(a) EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA 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 
coristas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do(s) outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou 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. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ n°  05.418.154/0001-11 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social passa a ser SALVADOR/BA. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes. 

ATO DE CONSOLMACÃO DA "SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA"  
"SERVE SERVICOS ELÉTRICOS LTDA"  

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA nacionalidade brasileira, nascido em 
23/06/1946, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF n°019.215.255-68, 
Carteira de Identidade n° 00.576.660-59, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) Rua Theodomiro Baptista, 196, Ap 101, Rio Vermelho, Salvador, 
BA, CEP 41940320, BRASIL. 

MARIA INÊS SILVA SANTOS nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1953, 
solteira, empresaria, CPF n° 094.436.655-49, Carteira de Identidade n° 1.646.387, 
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Caetité, 259, Rio 
Vermelho, Salvador, BA, CEP 41940070, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n° 29202522428, com sede Rua 
Caetité, 259, Térreo, Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-070, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/Mf sob o n° 05.418.154/0001-11, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação contratual, nos 
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DA DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL  

A sociedade girara sob a denominação social de "SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS 
LTDA" com sua sede social e domicílio fiscal estabelecida na Rua Caetité, 259, Térreo, 
Rio Vermelho, Salvador, BA, CEP 41.940-070 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ n°05.418.154/0001-11 

CLÁUSULA SEGUNDA — DO CAPITAI, SOCIAL 

O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente integralizado em 
moeda corrente no País e representado por 50.000 (cinquenta mil) quotas dc capital 
social, com valor unitário de R$ 1,00 (um real). A subscrição das quotas sociais está 
distribuída da seguinte maneira: 

QUADRO SOCIETÁRIO QUOTAS VALOR R$ 

EMANUEL MACÊDO NUNO DE SOUZA 25.000 25.000,00 

MARIA INÊS SILVA SANTOS 25.000 25.000,00 

TOTAL 50.000 50.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA - RESPONSABILIDADE  

Fica entendido que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA OUARTA — Dos OBJETIVOS SOCIAIS 

Os Objetivos sociais da Empresa consistem em: 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. 

CNAE FISCAL 

4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 

CLÁUSULA QUINTA — DO INICIO DAS ATIVIDADES E DU1RACÃO  

A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2002 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA 

CNPJ a° 05.418.154/0001-II 

0(p 

CLÁUSULA SEXTA DA TRANSFERÊNCIA DE OUOTAS SOCIAIS A  
TERCEIROS  

As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros 
sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, a igualdade de condições e 
preço direito à preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DOS PODERES DE _ADMINISTRAÇA0 pik  
SOCIEDADE  

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao sócio EMANUEL 
IVIACÊDO NUNO DE SOUZA na qualidade de ADMINISTRADOR, com poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade, em juízo ou fora dele, 
podendo ainda praticar todo e qualquer ato, sempre no interesse da sociedade, sendo 
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de 
outro sócio. 

CLÁUSULA OITAVA —DO BALANCO PATRIMONIAL  

Ao término da cada.  exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestara 
contas justifie.nflas 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 apurados. 
Parágrafo primeiro — A sociedade poderá fazer distribuição de lucros aos sócios, com 
base no resultado do exercício, consolidado aceda mês. 
Parágrafo segundo — A sociedade poderá aprovar em reunião dos sócios, a respeito da 
distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro 
societário. 

CLÁUSULA NONA — DOS ATOS DE ASSEMBLÉIA OU REUNIÃO DOS 
,SOCIOS  

Fica entendido que nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
quotistas deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA 

CNN n° 05.418.154/0001-11 

CILÁUSULA DÉCIMA — DA ABERTURA E/OU FECHAMENTO DE FILIAIS  

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outras dependências, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA RETIRADA DE PRÓ-LABORE  

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA MORTE OU AFASTAMENTO DOS  
SÓCIOS 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
sócios remanescentes, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse 
destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado 
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA DECLARACÃO DE  
DESIMPEDIMENTO  

O Administrador declara, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem-
se 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 a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA OUÁRTA — DA REGÊNCIA PELAS NORMAS DA  
SOCIEDADE POR ACÕES  

Aplica-se a esta sociedade, por regência supletiva as disposições legais contidas na Lei 
das Sociedades por Ações. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ n° 05.418.154/0001-11 

CLÁUSULA DÉCIMA OUINTA —DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca do Salvador - BA, para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por assim estarem justos, contratados e combinados, assinam o presente instrumento 
em via única de igual teor, devendo após assinaturas, uma das vias ficar arquivada na 
M.M. Junta Comercial do Estado da Bailia, para que produzam os efeitos legais e 
necessários. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Salvador/Ba, 24 de janeiro de 2018. 

.E„.WIA'NUEL MACEDO NU /1O DE SOUZA 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ e 05.418.15410001-11 

EMANUEL MACEDO NITNO DE SOUZA nacionalidade brasileira, nascido em 
23/06/1946, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF le 019.215.255-68, 
Carteira de Identidade á° 00.576-660-59, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) Rua Theodomiro Baptista, 196, Ap. 101, Rio Vermelho, Salvador, 
BA, CEP 41940320, BRASIL. 

MARIA INES SILVA SANTOS nacionalidade brasileira, nascida em 03/11/1953, 
Solteira, Empresaria, CPF PP 094.436.655-49, Carteira de Identidade n° 1.646.387, 
órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Caetité, 259, Rio 
Vermelho, Salvador, BA, CEP 41940070, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIFtE ge 29202522428, com sede Rua 
Caetité, 259, Térreo, Rio Vermelho Salvador, BA, CEP 41.940-070, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JuddiCa/MF sob o rt° 05.418.154/0001-11, 
deliberam de pleno e comum açordo ajustarem - a presente alteração contratual e 
Consolidação, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas 
nas cláusulas seguintes: 

OBJETO SOCIAL 
CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa ater o seguinte objeto: 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, TESTES E 
ANÁLISES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO. E REPARAÇÃO DE GERADORES, 
TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS. 

CNAE FISCAL 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
3313-9/01- manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 
7120-1/00 - testes e análises técnicas 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não 
especificados anteriormente, sem operador 

QUADRO SOCIETÁRIO 
CLÁUSULA SEGUNDA. PAULO RICARDO SANTOS SOUZA BARRETTO 
admitido neste ato, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 07/08/2002, SOLTEIRO,- 
EMPRESARIO, CPF 	069.340.365-90, CARTEIRA DE IDENTIDADE no 
2110300582, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA CAETITÉ (PQ CRUZ AGUIAR), N° 259, RIO 
VERMELHO, SALVADOR - BA, CEP 41940070, BRASIL 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA 

CNP.I "re 05.418.154/0001-11 

Retira-se da sociedade o sócio MARIA INES SILVA SANTOS, detentor de 25.000 
(Vinte e Cinco Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real.) cada uma, 
correspondendo a R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais). 

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. DE QUOTAS 
CLÁUSULA TERCEIRA. O sócio MARIA INES SILVA SANTOS transfere sua 
quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$25.000,00 (Vinte e Cinco Mil 
Reais), direta e irrestritamente ao sócio PAULO RICARDO SANTOS SOUZA 
BARREM). dá seguinte forma: VENDA-, dando plena, geral e irrevogável quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão de sócio, fica assim 
distribuído: 
EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, com 25.000(Vinte e Cinco Mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) 
PAULO RICARDO SANTOS SOUZA BARRETO, com 25.000(Vinte e Cinco Mil) 
quotas, perfazendo um total de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) 

DA ADMINISTRAÇÃO 
CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) 
Sócio(a) EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA, cora 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). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
CLÁUSULA QUINTA. 0(s) administrador(es) declara(m), sob as Penas da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricação, peita ou 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 RATIFICAÇÃO E FORO 
CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes do contrato social permanece em SALVADOR BA. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ 05.418.154/0001-11 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 
10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

ATO DE CONSOLIDACÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMTTADA - 
SERVE SERVICOS ELÉTRICOS LTDA  

CNPJ 05.418.154/0001-11 

EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA nacionalidade brasileira, nascido em 
23/06/1946, casado em comunhão parcial de bens, empresário, CPF 019.215.255-68, 
:Carteira de Identidade rra 00.576.660-59, órgão expedidor SSP - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) Rua Theodomiro Baptista, 196, Ap. 101, Rio Vermelho, Salvador, 
BA, CEP 41940320, BRASIL. 

PAULO RICARDO SANTOS SOUZA BARRETTO, nacionalidade brasileira, 
nascido em 07/08/2002, solteiro, empresário, CPF n° 069.340.365-90, Carteira de 
Identidade n" 2110300582, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública -, BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) Rua Caetité (Pq Cruz Aguiar), N° 259, Rio Vermelho, 
Salvador BA, CEP 41940070, BRASIL. 

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial SERVE SERVIÇOS 
ELÉTRICOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE a* 29202522428, com sede Rua 
Caetité, 259, Térreo, Rio Vermelho Salvador, BA, CEP 41.940-070, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/ME* sob o a° 05.418.154/0001-11, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente Consolidação, nos termos da 

. Lei n" 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade gira sob o nome empresarial - SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, 
com sua sede e domicilio fiscal estabelecida na Rua Caetité, 259, Térreo, Rio Vermelho 
Salvador, BA, CEP 41.940-070. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração do ato constitutivo. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ n° 05.418.154/0001-11 

adÁUSULLUTA" 
O objetivo social consiste nas atividades de: 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR, TESTES E 
ANÁLISES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, 
TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS. 

CNAE FISCAL  
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
3313-9/01 - manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores 
elétricos 
7120-I/00 - testes e análises técnicas 
7739-0/99 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais 
não especificados anteriormente, sem operador • 

CLÁUSULA OUART,1 

O capital social da empresa é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000,00 
(cinquenta mil) quotas sociais, totalmente subscrito e integraliiado em moeda conente no 
País, no valor de R$ 1,00 (um real) cada conforme quadro abaixo: 

CLÁUSULA ouavrA 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela hitegralização do capital social. (art.1.052, cen002). 

utámuumaã 
A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2002 e seu prazo de duração é por tempo 
indeterminado. (art. 997,11, CC/2002). 

CLÁUSULA SETIMA  

A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) EMANUEL 
MACEDO NUNO DE SOUZA, 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 - 20 interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos coristas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) 	s) 
sócio(s). 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

CNP.; n" 05.418.15410001-11 

:CLÁUSULA OITAVA 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará, 
contas justifir_adas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultados econômico, cabendo às sócias, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art 1.065, CC/2002). 

CLÁUSULA NONA  

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará ruas atividades com os 
herdeiros,. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescentes), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especificamente levantado. 

Parágrafo Único 
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que á sociedade se resolva em 
relação a seu sócio (art. 1.028 e art.. 1.031, CC/2002). 

CLÁUSULA DECIMA 

0(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que cão está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei eipecial ou em vinude 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 pok,uiar,  contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou propriedade. 

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA  

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA  

Aplica-se a esta sociedade, por regência supletiva as disposições legais contidas na Lei 
das Sociedades por Ações. 
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EMANUEL MAC NUNO DE SOUZA 

MARIA INES SILVA SANTOS 

ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE SERVE 

I

SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA _ 

a foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do 
Contrato Social permanece SALVADOR/BA. 

E, por assim estarem justos, contratados e combinados, assinam o presente instrumento 
em via única de. igual teor, devendo após assinaturas, uma das pias ficar arquivada na 
M.M. Junta Comerciai do Estado da .13áhia, para que prodiazám os efeitos legais e 
necessários. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR BA, 8 de outubró de 118. 

PAULO RICARDO-SANTOS SOUZA BARRETTO- 
i 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

DATA DE ABERTURA 
22/10/2002 NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.418.154/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

PORTE 
ME 

24  luF 
munticiPio 
SALVADOR 

NÚMERO 
259 LOGRADOURO 

R CAETITE 

NOME EMPRESARIAL 
SERVE SERVIDOS ELETRICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PIIINCIFAL 
4321-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.13-9-01 -Manutenção e reparação de geradores, ~formadores e motores elétricas 
71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

COMPLEMENTO 
TERREO 

TELEFONE 
(71)3321.4554 ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ANAILTON@AMESCONTABILCOPLBR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EM) 

SITUAÇÃO CADASTRA_ 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03111/2005 

BAIRRO/DISTRITO 
RIO VERMELHO 

I  CEP 
41.940-070 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SERVE - SERVIDOS ELETRICOS 

I
SITUAÇÃO ESPECIAL 
11~11~. 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

29/01/2021 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB 1_863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2910112021 às 11:39:27 (data e hora de Brasília). 
	 Página: 111 
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20/01/2021 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E Á DIVIDA ATIVA 
DA UNIÃO 

Nome: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 05.418.154/0001-11 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome; relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil XRFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União LDAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://tib.gov.br> ou <http://ww.v.pgfti.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB1PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 20:41;57 do dia 20/01/2021 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 19/07/2021. 
Código de controle da certidão: DIF0.466B.AD3C.DAA1 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emissão: 28/03/2021 19:36 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código 
Tributário do Estado da Bailia) 

Certidão N°: 20211291087 

RAZÃO SOCIAL 

SERVE - SERV1COS ELETRICOS LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 
	

CNRI 

05.418.154/0001-11 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa fisica ou ïuridica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competência da PfficuradOria Geral do Estado, ressabiado o direito da Fazenda %Plica do Estado da Batia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 2810312021, conforme Portaria n° 918199-, sendo válida por 60 dias, contados a par. 	ir da data de sua 

emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO Idtp:ihriww.sefa7 ha.anvisr 

Válida coma apresentação conjurda do cartão original de inscrição no CIF ou no .C.Nlki de 
Secretaria da Receita Federai do Ministério da Fazenda 
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PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recuperação de Crédito - CRC 
PGMS - Coordenadotia da Divida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Mobiliários 

Inscrição Municipal: 632.710/001-90 
CNN: 05.418.154/000141 

Contribuinte: 	SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

Endereço: 	Rua Caetité, N°259 
TERREO 
RIO VERMELHO 
41.940-070 

Certifico que a inscrição acima está em situação regular, até a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dívidas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277, § 30, da Lei 7.186/2006. 

Emissão autorizada as 10:16:07 horas do dia 18/03/2021. 
Válida até dia 16/06/2021. 

Código de controle da certidão: 	AE32.C85D-3004.6816.1F37.7FD2.F6C1E-9FA6 

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço 
http://www.sefazsalvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o código de controle acima. 



2E110312021 
	 Consulta Regularidade do Empregador 

 

imprimir 

CAI 1 A 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 05.418.154/0001-11 
Razão SocialERvE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

Endereço: R CAt iatt 259 TERREO / RIO VERMELHO / SALVADOR / F3A / 41940-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
qUãisquer débito referentéS ã COntribUiçõeS ê/õu êncargi% deVidOS, 
decorrentes das obrigações com o FGTS._ 

Validade:24/03/2021  a 22/04/2021 

Certificação Número: 2021032401421108270813  

Informação obtida em 28/03/2021 194413 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gmr.br  

https://consulta-crf,caixa.govlir/consultacrUpages/listaErnpregadores,jsf  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUsTr:.-11, DO TRABALHO 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 05.418.154/0001-11 
Certidão n°: 10883235/2021 
Expedição: 28/03/2021, às 19:45:14 
Validade: 23/09/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.418.154/0001-11, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12,440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados coilstantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão-  atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas c s-agest5cs: cadt@tst..tasjar 

vP 



JUCEB 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

Termo dè Qutenticação 191022080-5 
O presente livro/fictia, por mim examinado e conferido,ia

-se 

em conformidade com a legislação em vi!or 
de abertura e encer,arnerto. 	,40401 

SALVADOR 	 'irjreff 
p2/4/22.1.22 

A E11-/I-PRESA: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

LIVRO DIÁRIO 

TERMO DE ABERTURA 

Contém o presente livro mercantil 66 folhas numeradas eletronicamente do n° 01 a 66 e 

servirá de LIVRO DIARIO n° 13 da empresa: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS 

LTDA, com sede nesta cidade, situada na Rua Caetité, ri° 259, Térreo, Rio Velinelho, 

CEP: 41.940-070 Salvador/Bahia, CNPJ ri° 05.418.154/0001-11 e registrado na JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA sob o NIRE ri° 29.202.522.428 em 

22/10/2002, este livro é referente ao período de 01/01/2019 á 31/12/2019. 

Salvador/BA, 01 de janeiro de 2019. 

1  
EL MACEDO 1UNO DE SOUZA 	ANAILTO MAT 	O ESPIRITO SANTO 

SOCIO-ADMIN STRADOR 	 Ct TADOR 
019.215.255-68 	 CR 	14923/0/4 

CONFERE CO/V1-(5—05RIGI-N-AL 

Folha: 01 



Folha 02 

r"ss. 

ras-r, 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
BANIA 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação 
regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME 	•  ANAILTON MATIAS DO ESPIRITO SANTO 
REGISTRO 	• BA-014923/0-4 
CATEGORIA 	 CONTADOR 
CPF 	• 399.942.875-91 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: BAHIA, 16/09/2020 as 14:22:27. 
Válido até: 15/12/2020. 
Código de Controle: 319396. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA. 

CONFERE COM O ORIGINAL 

2.9 MAR, 2021 

COPEL SU OP  

P-sr. 
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31/12/2019 

4.426,61 
1,00 

9.267,04 
136.960,81 

2.295,95 
152.951,41 

VARIACAO 

-3.910,67 
0,00 

3.421,02 
-134.530,56 

-2.295,95 

-137.316,16 

Folha: 57 
.,EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNPJ: 	05.418.154/0001-11 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO E 
31 de dezembro de 2019 ' 

,ATIVO CIRCULANTE 

VALORES EM R$ 

ATIVO 

31/12/2018 

Caixa 515,94 
Bancos c/Movimento 1,00 
Aplicações Financeiras 12.688,06 
Duplicatas a Receber 2.430,25 
Impostos a Recuperar f—, 

Total Ativo Circulante 15.635,25 

' ATIVO NÃO CIRCULANTE 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

r-,, 	Consórcios 0,00 

(--. 	Empréstimos a Sócios 173.620,32 
173.620,32 

IMOBILIZADO 
Máquinas e Equipamentos 21.480,60 
Ferramentas 6.468,75 
Móveis e Utensílios 4.251,68 
Veículos 27.775,78 
(-)Depreciações Acumuladas 28.172,41 

31.804,40 

r—Total Ativo Não Circulante 205.424,72 

/TOTAL DO ATIVO 221.059,97 

2M 	EL MACEDO NUN DE SOUZA 
--Sócio-Administrador 

019.215.255-68 

0,00 
6.036,82  

	

129.825,32 	43.795,00 

	

135.862,14 	37.758,18 

21.480,60  

	

6.468,75 	660 

	

4.251,68 	0,00 

	

27.775,78 	0,00 

	

28.172,41 	0,00 

	

31.804,40 	0,00 

167.666,54 

1 	320.617,95 -99.557,98 

ESPIRITO SANTO 

3/0-4 

ANAILT 

Cont 
CR 

ICOMBE CÔNI-(5 ORIGINAL 

2. 9 mAqa 

COPEL  / S COP  



Folha: 58 	 
EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNP:J: 	05.418.154/0001-11 

„ 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERAD'O'EM - 
31 de dezembro de 2019 

VALORES EM R$ 

PASSIVO 

31/12/2018 31/12/2019 VARIACAO 
PASSIVO CIRCULANTE 

Fornecedores 0,00 1.360,06 1.360,06 
Obrigações Trabalhistas a Pagar 6.557,48 7.071,57 514,09 
Impostos e Contribuições a Recolher 4.800,66 2.199,36 -2.601,30 
Impostos Parcelados 769,89 0,00 -769,89 
Prolabore a Pagar 849,06 888,22 39,16 

Total Passivo Circulante 12.977,09 11.519,21 1.457,88 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social 50.000,00 50.000,00 0,00 
Reserva de Lucros 158.082,88 259.098,74 -101.015,86 

Total do Patrimônio Liquido 208.082,88 309.098,74 -101.015,86 

TOTAL DO PASSIVO 221.059,97 320.617,95 -99.557,98 

ANAILTO MATI 
C 

CRC-B 

PIRITO SANTO 
or 

14.923/0-4 

EMANUEL MACEDO 	O DE SOUZA 
Sócio-Admi istrador 

019.215.255-68 

CONFERE CONI'õ ORIGINAL 

2. 9 MAR.  2021 

COPEL  / S COP  



31 de dezembro de 2019 
VALORES EM R$ 

31/12/2018 

RECEITA OPERACIONAL 

RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS 203.647,54 

= 	TOTAL DA RECEITA BRUTA 203.647,54 

(-) 	Devoluções de Vendas 0,00 

(-) 	Descontos Incondicionais 0,00 

(-) 	Impostos Incidentes s/Receitas 20.106,80 

RECEITA LIQUIDA 183.540,74 

(-) 	Custo Mão-de-Obra 78.734,94 

(-) 	Custo Serviços Prestados 157.570,71 

LUCRO OPERACIONAL BRUTO -52.764,91 

(-) 	Despesas Administrativas 19.831,32 

(-) 	Despesas Tributárias 7.553,54 

(-) 	Despesas Financeiras 11.775,74 

(+) 	Receitas Financeiras 1.257,92 

(+) 	Outras Receitas Operacionais 3.753,59 

LUCRO OPERACIONAL -86.914,00 

(-) 	Despesas Não Operacionais 18.731,50 

(+) 	Receitas Não Operacionais 22.778,49 

LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -82.867,01 

31/12/2019 

597.268,98 

597.268,98 

1.354,67 

0,00 
39.620,58 

556.293,73 
70.928,52 

237.325,10 
248.040,11 

30.892,98 
4.413,17 
4.755,99 

30,42 
0,00 

208.008,39 

76.428,69 
4.270,00 

135.849,70 

300.175,87 

-82.867;01 
59.225,98 

158.082,88 

135.849,70 
34.833,84 

259.098,74 

ANAILTON DOESN 

tador 

O SANTO 

23/0-4 

158.022,88 

Folha: 59 

EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNPJ: 	05.418.154/0001-11 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-ENCERRADO EM 
— 

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

SALDO ANTERIOR DE LUCRO =MIMADO 

(+) Lucro/Prejuízo Líquido do Exercf 
(+) Lucro/Prejuízo Distribuídos no Período 

= SALDO ATUAL DE RESERVA DE LUCROS 

EMANUELMACEDONUN DE SOUZA 

Sócio-Administ ador 

019.215.25-68 

/CONFERE COM ORÍGINAL 

29 MAR. 2021  

,1 ÇOPEL 	COP 

v.» 



Folha: 60 

EMPRESA: 
CNN: 

SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

05.418.154/0001-11 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIM5,10:LQ 
31 de dezembro de 2019 -, 

VALORES EM R$ 

DESCRIMINAÇÃO 
CAPITAL 

REALIZADO 
R$ 

RESERVAS DE 
LUCROS 	R$ TOTAL 	R$ 

Saldo em: 31/12/2018 50.000,00 158.082,88 208.082,88 

AUMENTO DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 

(-) Capital a Integralizar 0,00 0,00 0,00 

com lucros e reservas 0,00 0,00 0,00 

com subcrição de novas ações 0,00 0,00 0,00 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 0,00 135.849,70 135.849 70 

TRANSFERÊNCIA PRESERVAS 0,00 0,00 0,00 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 0,00 

Ajuste do exercício anterior 0,00 0,00 0,00 

DIVIDENDOS(Lucros Distribuídos) 0,00 34.833,84 34.83 	4 

Saldo em: 31/1212019 50.000,00 328.766,42 A 	
309)98,74 

...- 

MANUEL MACEDO N O $E SOUZA 
Sócio-Admini trador 

019.215.255-68 

CONFERE COM O ORIGINAL 

r"! 

2.9 NIAR.21 

COPEL S COP 



Folha: 61 

EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNP. 05.418.154/0001-11 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇOE-,S,C,ONTM3EIS EM 
31 de dezembro de 20f9,:: 

 
CONTEXTO OPERACIONAL - As Atividades da SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA Constituída em , tem por objetivos sociais 
os ramos de: 

APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS- As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as 

praticas contábeis adotadas no Brasil, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e com base, quando aplicável 

nas disposições contidas na Lei na lei das sociedades por ações ( 6.404/76), alteradas pelas leis 11.638/07 e 11941/09, nos 

pronunciamentos, nas orientações, nas interpretações contidas pelo Comitê de pronunciamentos contábeis (" CPC") . 

RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 

Ativo circulante: A classificação das contas é realizada com base na experiência da administração com perdas (quanto 

existente) em anos anteriores, condições de mercado e situação econômica 

Ativo não Circulante: 
O Ativo imobilizado é demonstrado ao custo ou ao valor de avaliação, quando pertinente. A depreciação é calculada pelo método 
linear, as taxas encontradas por aferimento com politicas internadas de apuração de vida útil e outras avenças, quais não 
ultrapassaram as máximas fixadas na legislação fiscal. Os demais ativos não circulantes e eventualmente realizados em longo prazo 
estão(serão ) demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetários 
ou, no caso de despesas pagas antecipadas, demonstrados pelo valor de custo. 

Passivo Circulante e não circulante. 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quanto aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias ou cambiais incorridos até a data do balanço. 
A aquisição por financiamentos de bens de produção, na sua expressiva maioria, são adquiridos em prestações já prefixadas até 
seu valor. 
Provisão para contingencias eventuais: A sociedade está sujeita a contingencias fiscais, legais, trabalhistas, civis e outras. Em 
bases periódicas a administração da sociedade revisa o quadro de contingencias eventualmente conhecidas, avalia a possibilidade 
de eventuais perdas com as mesmas, e quando existente, ajustando a provisão para contingencias e eventuais, a debito ou a credito 
de resultado. Não foi detectado qualquer contingencia a ser registrada. 

REGIME TRIBUTÁRIO - A empresa no exercício 2019 foi tributada no Simples Nacional 

As aplicações financeiras, estão demonstradas pelo da aplicação, acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a 

data do balanço. 

Receitas, custos e despesas: As receitas, foram apuradas através das notas fiscais emitidas. As despesas e custos foram apuradas 
através de notas fiscais, recibos e demais documentos acostados, inclusive os Livros fiscais de apuração do ICMS e o livro de registro 

dos estoques. 

O capital social é 100% nacional, é de R$ 50.000,00 mil reais representado por quotas sociais unitária de R$ 1,00 ( hum real). 

A empresa teve receita bruta anual em 2019, na ordem de: 	597.268,98 

Já deduzido os impostos incidentes sobre a o lucro liquido final de 2019, fora de no apurado no balanço no total de: 

R$ 556.293,73 

CONFERE COM O ORIGINAL 

2.9 Miy21  

COPEL UCOP 



Liquidez corrente 

Liquidez seca 
Liquidez geral 

Endividamento total 

Recursos próprios 

Solvência 

ANUEL MACEDO N N DE SOUZA 
Socio-Admin strador 

019.215.255-68 

ANAILTON PIRITO SANTO 

CR 3/0-4 

EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNN: 	05.418.154/0001-11 

Folha: 62 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 

31 de dezembro de 2019 

DAS NORMAS FISCAIS ADOTADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018 

No âmbito da legislação estadual de tributação do ICMS, a empresa esta enquadrada no regime normal, apurando seu 

lcms como conta corrente fiscal ou seja, através de créditos e débitos. 

No âmbito da legislação Tributária municipal, a tributação do ISS é com base no código tributário municipal e subsidiariamente 

com base na Lei complementar Federal 116/2003. 

No âmbito da legislação federal com ênfase a tributação do Imposto de renda, Contribuição Social sobre o lucro liquido, 

PIS e da COFINS, a empresa fora tributada pelo regime fiscal do Simples Nacional e igual principio da competência foi 

adotado na tributação das suas receitas em relação aos impostos sobre ela incidentes. 

DOS íNDICADORES ECONÔMICOS FINANCEIROS  
Os principais índices econômicos financeiros utilizados pelo mercado foram os 

CONFERE COM O ORIãÃll 

13,28 

13,28 

25,07 

0,04 

0,46 

27,83 

2 9 MAR, 2021  

COPEL S COP  



EMANUEL MACEDO U40 DE SOUZA 
Sócio-Administrador 

019.215.255-68 

Folha: 63 

EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 
CNPJ: 	05.418.15410001-11 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRA: ~ CONTÁBEIS EM 
31 de dezembro de 2G19 	" 

ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS 

1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC) 

ILC 
	

A.C. 	= 	152.951,41 	= 13,28 
P.C. 	11.519,21 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS) 

ILS 	= DISPONIVEL =  152.951,41  = 13,28 
P.C. 	11.519,21 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG) 

ILG 	 A.C. 	+ 152.951,41 135.862,14 = 25,07 
P.C. 	+ 	E.L.P. 11.519,21 0,00 

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET) 

IET 	 P.C. 	+ E.L,P. 11.519,21 0,00 = 0,04 
A.T. 320.617,95 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ COM RECURSOS PRÓPRIOS (ILRP) 

ILRP 	= 	A.C. 	- 	P.C. 152.951,41 	- 11.519,21 = 0,46 
P.L. 309.098,74 

ÍNDICE DE SOLVENCIA (IS) 

IS 	 A.T. 320.617,95 = 27,83 
P.C. 	•+ 	E.L.P. 11.519,21 	+ 0,00 

LEGENDA: 
A.C. 	= 
P.C. 	= 
R.L.P. = 
E.L.P. = 
A.T. 	= 
P.L. 	= 

Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Ativo Realizável a Longo Prazo 
Passivo Exigível a Longo Prazo 
Ativo Total 
Patrimônio Liquido 

CONFERE COM O ORIGINAll. 

2 9 MAR, 2O1 

, 	• PEL StJcop 
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#' - \ 

o 
014.923/0-4 

DO ESPIRITO SANTO 
ntador 

ANAILTON 



ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Lucro Líquido 

(+/-) Ajustes 
LUCRO AJUSTADO 

Variações nos Ativos e Passivos 

Aumento ou Redução de duplicatas a receber - CLIENTES 

Aumento ou Redução em estoques 

Aumento ou Redução de Adiantamento Diversos 

Aumento de Impostos a Recuperar 

Aumento ou Redução em Fornecedores 

Aumento ou Redução em Provisão para IR a pagar 

Aumento ou Redução de Contas a Pagar 

Aumento ou Redução de Consorcio 

1. Caixa Liquido Consumido nas Atividades Operacionais 

31/12/2019 

135.849,70 

135.849,70 

-134.530,56 

0,00 

2.295,95 

1.360,06 

2.601,30 

39,16 

0,00 

-138.028,59 

R$ 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
Aumento ou Redução do Imobilizado 

	
0,00 

Aumento ou Redução da Depreciação Acumulada 
	

0,00 

2.Caixa Liquida Consumido nas Atividades de Investimneto 
	

0,00 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
Aumento da Banco c/Movimento do Passivo Circulante 

Aumento de Capital - Patrimonio Líquido 

Empréstimos de curto prazo 

Distribuição de Dividendos- dmpl 

Empréstimos - Outras Contas a Pagar 

Emprestimo/Financ. A Longo Prazo 

3.Caixa Liquido Gerado nas Atividades de Financiamento 

0,00 

0,00 

34.833,84 

0,00 

0,00 

34.833,84 

I 

4. Aumento Liquido nas Disponibilidades (1+2+3) 

5.Saldo de caixa + Equivalente de caixa em 2018 

6.Saldo de caixa + Equivalente de caixa em 2019 

7. Variação Liquida das Disponibilidades (6-5) 

EIVIANUEL MACEDO JNDE SOUZA 
Sócio-Admit1istrador 

-103.194,75 

13.205,00 

94,65 

ANAILTO 

Folha: 64 

EMPRESA: SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNPJ: 	05.418.154/0001-11 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODÔ I:NDIRETO 
31 de dezembro de 2019 

CONFERE COisA ' O ORiUNÃÈ 

29 MAR. 2021 

COPEL S COP  



ANAILTON M 	 PIRITO SANTO 
or 
.92310-4 

Folha: 65 

EMPRESA: 	SERVE SERVICOS ELETRICOS LTDA 

CNPJ: 	05.418.154/0001-11 

COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
(CONCILIAÇÃO EM DFC E BP) 

31/12/2018 31 /12 /2019 VARIACAO 

Caixa 515,94 4 .426, 	1 3.910,67 
Bancos c/Movimento 1,00 1440 0,00 
Aplicações Financeiras 12.688,06 9.267,0 -3.421,02 
TOTAL 13.205,00 13.694, /7"-  40,66 

EMANUEL. MACEM) NUN DE SOUZA 
Sócio-Administ dor 

015.524.985-14 

CONFERE COM 0-0R!GINAL 

2 9 MAR, 21 

.COPEL S COP 



Salvador/BA, 31 de dezembro de 2019. 

ANUEL MACEDO rftíJf4O DE SOUZA 	ANAILTO 
SOCIO-ADMINISTRADOR 

019.215.255-68 

I'Vl

4 

rD0 ESPIRITO SANTO 
NTADOR 

14923/0/4 

CONFERE COMã-ORIGINAL 

2 9 MAR. 2021  

ÇQPEL. SUCOP  
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Folha:. 66 

A EMPRESA: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 

LIVRO DIÁRIO 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Contém o presente livro mercantil 66 folhas numeradas eletronicamente do n° 01 a 66 e 

serviu de LIVRO DIARIO n° 13 da empresa: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS 

LTDA, com sede nesta cidade, situada na Rua Caetité, n° 259, Térreo, Rio Vermelho, 

CEP: 41.940-070 Salvador/Bahia, CNPJ n° 05.418.154/0001-11 e registrado na JUNTA 

COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA sob o NIRE n° 29.202.522.428 em 

22/10/2002, este livro é referente ao período de 01/01/2019 á 31/12/2019. 



CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 80535/2021 
Emissão: 09/02/2021 

Validade: 31/03/2021 

Chave: Z9BAA 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA 

Lei Federal N°  5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Página 1/1 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos 
nesta certidão. CERTIFICO. ainda, face ao estabelecido nos ai 	I;gix. 68 e 69 da ieferida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus 
responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

interessado(a) 	  

Empresa: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA ME 

CNN: 05.418.154/0001-11 

Registro: 0000171630 

Categoria: Matriz 

Capital Social: R$ 50.000,00 

Data do Capital: 02/10/2013 

Faixa: 1 
Objetivo Soctat: fI48TALAÇÃO E MANtsreolo EtËTIJCA 

Restrições Relativas ao Objetivo Social: 

Endereço Matrir. RUA CAETITÉ, 259, TÉRREO, RIO VERMELHO. SALVADOR, BA. 41940070 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( EMPRESA ) 

Data Inicial: 16/07/2008 

Data Final: Indefinido 

Registro Regional: 000000017163BA 

- Descrição 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA PROVISÓRIA 

Informações/ Notas 
- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu 

quadro técnico. 
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto $2299361. Data de vencimento do 

bokdo: 31/03/2021 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocon-a qualquer alteração posterior dos r3lementos cadastrais nela contidos 

Última Anuidade Paga 

Ano: 2020 (1/1) 

	AutoS de 	 

Nada consta 
	Responsáveis Técnicos 

Profissional: CAIO LIMA FERNANDES. 

Registro: 0509274170 

CPF: 033463.215-33 

Data Inicio: 04/12/2012 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Títulos do Profissional: 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Atribuição: Artigos r e 9° da Resolução 218/73 do Contas. 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 
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CREA-BA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

No 80819/2021 
Emissão: 10/02/2021 

Validade: 31/03/2021 

Chave: zwbZW 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QVITAÇÃO 
PESSOA FISICA PROVISORIA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 

Página /hl 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bailia - CREA-BA. 

Interessado(a) 

Profissional: CAIO UMA FERNANDES 

Registro: 0509274170 

CPF-: 033A63215-33 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 04102/2011 

Titulo(s) 

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: Artigos 8°c 9° da Resolução 218/73 do Contes. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE SALVADOR - UNIFACS 

Data de Formação: 26/01/2011 

- Descrição 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA PROVISÓRIA 

_Informações 1 Notas 
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 52315383. Data de vencimento do 

boleto: 31/03/2021 
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- C'ÉTtfiftedért3S que caso ~m('n) aftereção(kiesj no(s) efemente(s) contícia(sj neste documente, esta dertitião pardará a sua vatidade 

para todos os efeitos. 
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

-Válido em todo território nacional. 

Última Anuidade Paga 

Ano: 2020(1/1) 

_ Autos de Infração 

Nada consta 

- Responsabilidades Técnicas 

Empresa: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LIDA ME 

Registro: 0000171630 

CNPJ: 05.418.15410001-11 

Data Inicio: 04/12/2012 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO 

A ãutetiütidãslit dtjütã CédictãO poda ser Viti~1 dIrk tittfriter~d.• 	
clátti á étiávO: bZW 

Impresso ou 11/0272021 .às 09:4222 por algpt, iix 177.50.194.103 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 	 REA-BA 
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

Resolução ti" I.025, de 30 de outubro de 2009 	 BA20130000016 
Conadho Regional de Engenharia e Agronomia da Bebia 	 , Atividade conchilda 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na, Resolução. n 1.025, de 30 de outWcro de 
2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho,  Regional de Engenharia 

é Agronoffiia dá Bahia Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional CAIO LIMA FERNANDES 

referente à(s) 	Anotação(ões) 	
de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 

descriminada(s): 

Prefissánna: CAIO LIMA FERNANDES 

Registnx 69013-BA 	 .RNP: 0509274170 

Titulo Profissional; Engenheiro Elõtricista, 

Número da ART: BA2012_156BU7 Tipo de AM": Obra ou sendiço Registrada em int2012 :Baixada ent 03101/2011 

Forma de regisPer. Inicial Participação técnica: Individual 

Empreso contratada: SERVE SERVIÇOS ELETRiCOS LIDA 

Contratante:- ARGIVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 	
CPFICNIPJ: 0i971089000104 

Avenida OCEANICA 1843 

Complemento: SALA 02.36  ANDAR 	 Bairro: Ondina 

Cidade: SALVADOR 	
UF: BA CEP: 40170010 

Contrato: XX)OCCOODa 	celebrado em XXX)000000( 	 VinCuladrá à ART: 

Valor do contrato: R$ 7.000,00 	
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado 

Ação institucional: XXX;000000: 

Co:lese-90 da obraisertiço: Avenida OCEANICA /843 

Complemento SALA 02, 3" ANDAR 	
Bairro Ondina 

Cidade SALVADOR 	 UF RA CEP 40170010 

Dolo de Inicio: 04/12/2012 	Conclusão efetiva: 09/12)2012 	 Coordenadas geagráficas: 

Finalidade: Comercial 	
Código: 

Proi"tarici ARGIVAI eAPREEt4rnmeNTos e PARTICIPAÇÕES oba. 	 CPFICNP.f: 01971089000104 

Átivitlade Técnica: Estudo Cont role Eletrico GX1 W. e t ronl co I SISTEMA 	RROTECAO 15,000 or,uilovolt 

Execução 	de Montagem Utilização de Energia Elet r ca 	SUBEETACAO DE ENERGIA ELETRI CA 2-25, 000 

cru/ lovol t -anro:e.ne 	..... 	 „ 

Observações  

: MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA. 

informações Compienienteret 

XxxxxxxxXx 

CERTIPICAMOS, finalmente. que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -CAT, conf onne ee)de de 

gáTattinçA A 1133.2.16 a A n33.216. o atestado contendo foltsats), escpedidc pelo cattratatte da ceraina-iviço, a quem 

caba 	a 	responsai-Ai idade 	pela 	"`4'' rac idade 	e 	exatidão 	das 	informaczdes 	nele 	ccxtabanbca 

Certidão de Acervo Técnico n" BA20130000016 

Código de Validação SA20130000016CFCB13  

Salvador/BA 03i0'ft2013 
• 

MARfgr GRACA C: SILVA FREITAS 

SUPEW-DE RE:OSTRO E CADASTRO 

cor 5gual c atestado cata vinculádo ó o documento ene ceOProve c A CAT 
pe-~rá e vollea4e en ~c, de 005ifica00 dos dados • dcolcos 

registro do atentada no dREA. 	
qmalitOtivos e treootiltativos orla contides, :h.e como de alearacío aa 

.:1.-2,2unr, 	do seg.:W.7,1,n- 	pt. 

CAT O coal e ancheado está vinculada ceestituir6 greve da capecidaâe 
nOonico-prnrlsalooal da pessoa ;'¡uridica sornara te c recre.ivela aureeticidade e a -

eal-ld'ode desta rert"f3.5ã5,  leve axrcant~a to 

necnico ,ndicado estiver ou venha a ser -integrado ao seu quadro site do CREA-11A. .~.crealsa.org.brl. 

tOcnice por meio de declaracao entregue nela-Sra.-o-irá da ãolaiIiiacao ou 

de eatac,ka das wreOpe.Feas. 	
A falstficnn'do dente accumanne conntntei crive previsto no 
Penal grasileiro, sujeirandn c. autor à resecriva aça° penal 

A Cor O válida em todo o territ6rio nacional. 

Conselho Regional de engenhado, Arquitetura e Agronomia da Bebia 

Rua Proressor AMSio de CaivaPio Ftba. 4r.2..,Errga--er4Vatha de Brotas 

Te!: (71) 3453-8389 Fax: (71) 3453-8963 EMaiS; creaba©creaba.orgix 

,)/ 



Salvador, 10 de dezembro de 2012 

Ington B azeir 

Diretor 

~MAI - ARGIVAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

ATESTADO  

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa SERVE -Serviços 

Elétricos Ltda, executou, dentro das normas técnicas, serviços de 

ontagem de uma subestação de 225KVA, bem como painéis de 

istribuição e cálculos, em obra de nossa propriedade sita à Avenida 

Oceânica, 1865. no bairro de Ondina, nesta Capital, tendo como 

responsável técnico Caio Lima Fernandes, Engenheiro Operacional 

Eletricista, com registro no CREA de n° 69013 

tiodo de execução:04/12/2012 

Termino:09/12/2012 

V)) 



TERMO DE COMPROMISSO DE ACEITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR -SUCOP 
Situada na Av. Marechal Castelo 
Branco, 154, Nazaré (Aquidabã), Salvador/BA, 

REF: TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 
Processo Administrativo N° 78662/2021 

Eu, CAIO LIMA FERNANDES, inscrito no CREA/BA n° 69013,BA 
CPF 033453215-33 , na qualidade de Engenheiro eletricista, aceito o 
compromisso de aceitação de técnico responsável, caso a Serve Serviços 
Elétricos Ltda, CNPJ o5418154/0001-11 cujo objeto da licitação é a 
contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA, sob 
regime de empreitada ,de acordo com o Edital e seus Anexos. 

-Salvador 
Caio Lima F andes 

Serve — Serviços Elétricos Ltda.-ME 
Rua Caetité 259 Rio Vermelho SSA - BA - Cep. 41940070 CNPJ05.418.15410001-11 

Tel.: (71)99967-3057 / 999150723 - 	Site www.serveelètrica.com 	e-mail: 
serveeletrica@gmail.com  



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 
DO ART. 7° DACONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Eu Emanuel Macedo Nuno de Souza, brasileiro, casado, RG n°576660-59 
CPF N.° 019215255-68, na condição de preposto da empresa Serve 
Serviços Elétricos Ltda, inscrita no CNPJ sob o N°05418154M001-11 , 
DECLARO, sob as penas da lei*, que a pessoa jurídica acima nominada 
encontra-se em situação regular quanto ao cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal. 
Por ser esta uma declaração da verdade, firmo o presente para os efeitos 
pretendidos, especialmente para comprovação de regularidade quanto ao 
cumprimento da norma constitucional de proteção ao trabalho do menor e 
do adolescente junto ao Sistema Federal de Inspeção do Trabalho do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

Salvadpr 29 de março de 2021, 

- 

manuel Macedk N7uno de Souza. 

*Código Penal, art. 299. 

Serve - Serviços Elétricos Ltda.-ME 
Rua Caetité 259 Rio Vermelho SSA - BA - Cep. 41940070 CNN05.418.154/0001-11 

Tel.: (71)99967-3057 999150723 - 	Site www.serveelétrica.com 	e-mail: 
serveeletricatkmail.com  



uel Macedo Nuno e Souza 

Declaração de fornecimento ou utilização de produtos e subprodutos de origem 
nativa ou não nativa 

Em conformidade com o disposto no artigo 5° do Decreto Municipal de n° 18.185 de 26 
de fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de 
controle ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou 
ainda a aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o 
fornecimento de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em, obras e serviços 
de engenharia contratados pelo Município de Salvador. 
Eu, Emanuel Macedo Nuno de Souza RG n° 576660-59 legalmente nomeado 
representante da empresa Serve Serviços Elétricos Ltda CNN n°054181540/0001-li e 
participante do procedimento licitatório N° 78662/2021 na modalidade de TOMADA 
DE PREÇO N°001/2021 , declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de 
madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da 
referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem 
não nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento 
autorizado ou manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente, integrante do 
Sistema Nacional de Meio Ambiente - S1SNAMA, com autorização de transporte 
reconhecida pelo órgão ambiental competente, ficando sujeito às sanções administrativas 
previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei Federal e 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso 
V do § 8° da Lei Federal n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo das 
implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei. 

Salvador, 29 de março de 2021 

Serve - Serviços Elétricos Ltda.-ME 
Rua Caetíté 259 Rio Vermelho SSA - BA - Cep. 41940070 CM:U.05.418.1540001-11 

Tel.: (71)99967-3057 I 999150723 - 	Site www.seiveelétrica.com 	e-mail: 
serveeletiica@gmail.com  kv)) 



ELÉTRICA 

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE 
POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS 

Declaramos que estamos isentos de termos inscrição no Cadastro Federal de 
Atividades Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, tendo em vista 
que nossas atividades inclusa no Codigo de descrição das atividades 
economicas- CNAI , não se enquadram na legislação normativa IBAMA N°6 
DE 15/03/2013 DOU 1110412013. 

Salvador, 29 de março de 2021 

nuel Macedo Nu de Souza 

Serve — Serviços Elétricos Ltda.-ME 
Rua Caetité 259 Rio Vermelho SSA - BA - Cep. 41940070 CNPJ05.418.154/0001-11 

Tel.: (71)99967-3057 / 999150723 - 	Site www.serveelétrica.com 	e-mail: 
serveelehica@gmail.com  



Conselho Nacional do Moio Aii,biente il:oilarrãi) e dos O &cão arribentãl competer j:ipianwi o ticencián 

daIs, Se lucro 	tente; ocr 

avcçaçã000pcYrtatcAodtltdrtrrogoe.bovocé conep 
copkrerr. Se VOC é rddaa5dc. dlkttre era A 	): 

colecte izooldes 

BAMA 

Alem de f- aver enquadramento:  a abiigaçãiidôinaiiilcão ndda arbrc a pe.:4,50a Edca ou 	 ercer 	 ob controle"cio de 
licenciamento amtdentat. reekiz.:ide pso órgão co acicate i'redefal:  distiità:  estadual ou municioaki, como. par examp 

ça: do instalaçã 
	

in de alIe 

Autodzação: para uso de recursos da fauna: para uso de recursos da flora:  

Conce.iisão: deexpioi—a de floresta 

Permissão:  

Em razão disso. ar.nstrutão Normativa se E de 5013. preve que pessoas i..'sicas e juridlcas não tão obrigadas á inscrição no CTF/APP. quando:. 
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