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LIVRO: 1011-1' 	isoblias: I51E ibs 	 04 

S1IBS I quanto.; este Público kubtuni“nolIt. PI soisracrus babacue irem que 

aos ....els no, dia,  c ;I 	ds julho do ano de dos ;pá; c (1Olo z 111(1(20.211 do Pra rissi; 

loaccbm NalbLeb O 105 nesta Cidade de loarv,so, Estado de Penou:libo; Repudio 
Federa .dr, Brod perante mim, Tabeliks Substituto, de p:Lásagon por c.ta bla s 

eornporcceo cr ,mo OU lORGAN 1F, na qualidade de pessoa 1ubthes, CINLEL 

ENGENHARIA I (DA., com sede à Roa Sào Miguel. n" 1080, bairro de Afogado; 	; Ida& 

LIO Roebb.112 m Atos no CSNPEMF sob o na 08 059 768/0001-42, neste ato repiesemada per ses: 

!velos 	
O SÉRGIO VAI ENTF TAVARES D'OLIVEIRA, brasileiro casado ctoodterro 

portador da ;Mula de Identidade R G n" 3.669,167-SSYsPE e inscrito no CPI' klls sob o 

'2 123.504-00, residente e domiciliado na oidade do. RecifeSPE, e por MARIA bAROL !NA 

IS NDEIRA SALFS VAI PNCI-E, busileira casada. portadora da (StSdUla de Mentida:á  

5 , 	779—SSP-PE e inserirá no CPF bslf sob o 1;` 03b 133 1 4-58, residente e ;loba Lida na 

bole da ResiCe/P.E, na qualidade de cuodora de AR f UR DA SILVA VAI Yb: I e
bre cnu 

bbl 	engenheiro civil, penado da Cédula de Idenbdade 	(j) 91.1 932-SbP lb o mbnii. 

1(12 II( (179 901 624-15 residente e domiciliado na cidade do Reco,: PL. cer.P,irrrte 

o:to,  do C ouipionsisso da Curatela Provisbria exuaidn dos autos do Nocáb 	0077542 	- 

2.2020 8 17 2011l que namila perante a 12° Vara de Família e gegiglI) Civil do Recife PI. c 

cámotm, snerass ;soou-atual n" 16, datada de 01/0212013, arnui.ada Eael.: ninta Comercie: n,  

I rb,l , 	Ibubmbnce — JUCLPE. sob o n" 20139624058. cm 	:r2 3;113 dcobbuncoc 

adi e lo CarSoTIO a Pasta de Documentas deProcurações n' 06 ..,b o nionc:o dc erdem 

bronliechla como a própria, por mim Tabelião Substituto d, a id 12(110o, Oebb 

PbbbniRT,F°5  legais da Outorgante, me foi dito que, por este Plibliec Insu 1.111Leilb) C FIO; tomo, 

dc direi ui nomeia 	constitui sua bastante proctuadora, LÚCIA Hist EN b IIIJI2LE DE 
1.111111:' csableira engenheira vibva, portadora de Cédula de 

15:111: e inscrita no CPFSME sob o a' 706 909 014-53, residente e dosusbiáda na enksde de 

E. 	quem confere podas:, para praticar os seguintes aio rdore,entar a :lima 
Rb:g:1mb em sudaz as modalidades de LICITAÇÓES, em rodas 41". Repanirbre Pubh:b.n 
demo, inmaduais, Municipais e Autarquias, Sociedades de Ecconn, ; bháta. liaidb;Sses e 

Empresas Privadas. tudo requerendo, impugnando, credenciado participludeS [I( li 
assinando propostas séerticos eSou comerciais; praticandc enfim tudo rrenn ebe e bina:, •b..11,k, 

Território naeionai polo período de 01 (UM) ano a enlatar O es ta daid .411224 	kolb. 

ema is ;1(0S neeesálidos ao fiel desempenha 113Ste Mandai() 2,0 bile JIZ rerp,bo 	113' 	noms'l 

da Outcbgmac, coinpocendldos sempre no interesse da empsos„,  Ob., os idos., e as fl.:ClM(02S 
constantes na presente. cosam fornedbob conferidos e acenar  peio  ou101;210:2. o quol baroO: (5. 

dterbdo pala o conteúdo e o nniticade de presente ato. responde por sua veracidade civil 

critninalmente, inclusive depois de lida, aceita e assinada, por eaiiireOes fui oras.E, de ei 

ÇtNZCL cf 4l>Etkih  -t-DA 
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assim 11 disse, dou t, pediu-me eco lhe lavrei este instrumento que lido e achado conforme, vai 
estado pelos representantes legais da 224222e Outorgante,  sendo &Verdade a PECrienea e 
assinatura de teatemunlme de acordo com a legásiareio vigente. Recolhida eva Triremal de Justiça 
de PernanitIECO a Taxa pela Utilizasse dos Serviços Nocarials ou de Reglifiros — TSNR, 
institurea pela Lei Estadual if 11.404, de 19 de dezembro de 1996, alterada pela Lei if 12.978, 
de 28 de dezembro dc 2005, no valor de: R$ 14,30; PERU. RS 0,11: FUNSEG: RS 1,43; FERC: 
R$ 1,15; ISS: RS 1,43; EMOLUMENTOS: R$ 64,33; VALOR TOTAL: R$ 89,35; recolhido 
através da Guia do Sistema de Anecadação da Serventias Extrajudiciais — SICASE 110  

0014040020. Esta procuração somente é válida com selo de autenticidade e Os 	 4E900 abateu 

mencionado e se Mo contiver nenhuma rasura (Resolução e 15E2001-T1Pa Eu, (a) Joanne 
José das Nanes, Escrevente Autorizada, procedi ic identificação das pites, distei e subscrevi. 
Eu, (a) Manuel José da relva Rabo - Embaiu Substituto, subscrevo e assino em público e 
raso, nesta data. Selo Oco-arreei de Fiscalização: 01305433.PNI107202101.00597. Consulte 
autenticidade em: Iflirenue tionimbriseledierital. na) eauln SÉRGIO VALENTE 
TAVARES D'OLIVERIA. MARIA CAROLINA BANDEIE A SALES VALEN113.". Está 
conforme tom o original, dou fé. 

SELO REM 	 112Arerek 
0130583 P140(07202 01.00597 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNGADO EM 1888 

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

Av Epiãcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Joâo Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (03) 3244-5404 

httiMANIVeazevedobastas.not.br  
E-mail: cartoriouazevedobaetosnotbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bei. Vgiber Azevedo de Miranda Cavalcanli, Oficial do Primeiro Registro Civil de NaSeleleRSOS e Óbitos e Privativo de Casamentos. Inisn1 loba e Tuteles 
COM atribui* de autenticar e reconhecer times da Comeres de JOBO Pessoa Capital do Estado da Pararia, ele virtude de Lei, etc.. 

DECLARO ainda que, para garantir eanspartincle e segurança juddica de todos os atos oriundos da atividade NetEllal e Registrai no Estado de Paraíba, foi 
institui pela da Lel N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Elgliial de Fiscalização Estraffidlelal em Iodos os atos de 
notas e registro, composto de um code° único Mor exemplo. Selo Digital: A8C12345-X1 X2) dess f rm Cada a t Maçã processada Pela nossa 
Serventia pode Ser verificada e eallfirelada tantas vezes quanto for necessário através do sue do Tribunal de Justiça do Estado da Pararba. endereço 

A 	tenlicação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa Cinzel Engonhana Ltda tinha posse de um 
elaCtimellSO com as mesmas Características que foram reproduzidas ne cópia autenticada, sendo de empresa Cinzel Engenharia Lida a responsabilidade, 
única e ~lesiva, pela Idoneidade do documento apresentado a este carterio. 

Nesse sentido, declaro que a cinzel Engenharia Lida assumiu, nos termos do artigo g", §1°, do Decreto ré 10278/2020, que regulamentou o artigo 3'. 
I biso X, da Lei Federal n° 13.87412019 e o allige 2AA, da lel Federal 12.63212012, a responsabilidade pelo processo de digitalizagle dos dommentos 
físicos. garantindo perante este Cendro e terceiros, a sua autoria e integridade. 

De &cardo com o disposto no artigo 20A, gr. da Lei Federal o°  12,13131/2012, o documento em anexo, Identificado individualmente em cada Cbdige de 
Autenticsção Digital ou na referido 6Seeleada, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio figos. 

Este DECLARAÇÃO foi emitida em 07/0712021 16.39.41 (h 	local) I á cl 	te 	d 	I Maçã dtgital d café • A vedo Bastos, de acordo 
com o Art. 1°, 10° e Seus §§ 1° e 2° da MP 226012001, como também, o documento eleirônico autenticado contendo o Certificada Digilel do Guiar do 
Cartório Asseado Bastos, poderá ser solicitado diretamente a emprega Cinzel Engenharia Ltda ou ao Cartório pelo endereço de e-mail 
autentica@azevedobaS1M.not.br  Pare informaçües mais detalhadas deste alo, messe o sito Mtpsétautdigitaldoevedobeslos.notbr e informe O código de 
AUtentleaçáo Digital 

Esta DOCIOMESO é valida por tempo Indeterminado e este disponlvel para consulta em nosso site. 

`Código de Autenticação Digital: 00660707215117710430-1 a 00560707215117710430-2 
'Legislações Urgentes: Lei Federal na 8.935/90, Lei Federal dr 10 406/21102, Medida Provisória n°2200°2001, Lei Federal nr  13.16512015. Lei Estadual n°  
8.72102008, Lei Estadual n°10.132°2013, Provimento CGJ N' 003/2014 e Provimento Cgr N 101112020. 

O reta:Ido{ verdade, doe fé 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM I8E3 

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

Av Enrede Pessoa 1145 Bairro dos Estados 58030.00, Jure Pessoa PB 
Tel (33) 3244.5404 / Fel tare 2244-8464 

littpornrwir azevedabasto, nal tr' 
Ednail iredonreGazevedatastos preta 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO IDE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

Cl gel agitai Armado de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Carlos e Fre:areiade Casamentos. lidere:09s e 
Tuteles rem :gangreno d• autenticar e reconhecer Lanada Comada de logo Pessoa Captei ore Estado da Parados, em arrede d• Lei, etc... 

DECLARA para os deudois fins de dreno rena o documento em anexo identificado indhodualmente em Cada Código de reiterei:areei Digitai' ou na 
referida tentearei& Ai autenreada de acordo com se Lefieleese negros vigerem°  

DECLARO alada que, pala garantir Lansperanna e seguraria rendias de todos És atos oriundos de atividade Notarial e Reagira no Estado da 
Parelha ia instai/HO pela da Lel H°  10.122, de ine de nmernbre de 201g, a aplica:2o obngotaria de um Sela Digital de Fiscaliza:2p Extrainidal 
em todos os atos de notas e registro, compostl de um redigo Único ¡por exemplo Saio Digital ABC12345-1(122) e dessa forma cada aUlenticagio 
preoreseda Pela nem Serventia pode ser venficada e ponfirmada tantas vezes quanto lon necessária atravre do gila do Treunal deJuSiiça do 
Estado da paraíba, cadete?) Má lleodegereda 'ablua retseiredsitall 

A a:reabres:3o digital e, dreunientin laz prova de que, na data e nora em que ela foi realizada, a empresa Cinzel Engenhana Lida tinha posse da 
um documento coam as mesmas conaderisdeas que foram reproduzireis na repta autenticada sendo da empresa Cinzel Engenharia reda a 
responeabilidade. Unica e inclusiva pela idoneidade do dareMen10 apresentado a este Carrega 

rala DECLARAÇÃO foi anaida em 141118I2020 134711 thora local) areves do prema de entendi:rega digital do canária Azevedo gastos, de 
acordo com o M. IE 10°  e seus §§ I°  e 2°  da MP 2200/21:01. oremo lambam, o documento eleadrico autentieasre Contendo o Certificado Digital ao 
danar do cartono Azereda Bugia. poderá ser adregado diretamente a empresa Cinzel Engenharei Ltda ou ao carrelo pelo endereço de email 
autenbeaBlazevedebasres nothr 

Para infontarees mais detalhadas deste ato acesse o age irem dautligital arevedobastos mit la e informe o Código de Consulis deste 
Derarrearsda 

A consulta desta Declarares estiara disponível em nosso stle 

1C6cliga de Autenticação Digital 00801408232048586450-1 
*Leglislagas Vigentes: Lei Federai MB 933/74, Lel Federal n°  10.4082002. Medida reei/istmo n 	09l2001. Lei Falena na 13.105/2015, Lei 
Estadual n°  B221/2008. Is Esiadual n°  10.1382013 e Atamento Cal N 0012014 

O retendo g verdade. dou ff. 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE DÉC IMADEOCEA 

ALTERAÇÃO DO CONTRA PO DA SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA SOR A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE 

CINZEI ENG. MIARIA LTDA. NA  FORMA ABAIXO 

CO - PARTES 

ESPÓLIO DE AR I UR VALENTE DA SILVA MATOS, que era brasileiro natunt 
deste Estado de Pernambuco, casado empresam Muler da cedida de aluiltdade RG n" 
70 791, expedida pela Seccione de Semntrim Publica do Estado a Paeletelletedt (SSMTF) 
insulto no Cadastro de Pessoas rirdes do Mondem da Fvundr 16115.11.91 sob o d 
009 .241 014.34 neste arc representado por seu Inszmanallte, O stellhor ARTUR DA SILVA 
V AlENTE, eine c o mesmo e seguir Cd:Irritado conforme certidão dc noineação como 
trcentadante em anexo. one faz forst ressagonle e complementar deste contrato. como se nele 
teallvaSeC dItIleelett - ARTUR DA SILVA VALE N115, brastk iro, natural deste E-421E101k 
Pernambuco, *cedo pelo remne da comunhão os petrol * bens engenhem CO d, ti Lidar da 
ecdula de Eternidade RG n" dl 2 938-1SWPF 'merco .no Cadastro de Pessoas Erste* do 
celtnistenn dr remenda (CPErcle sob o ;C 079,90 624 15, domiciliado e reindemte nesta 
cidade do RectiCaPC, tom endereço na At Dera R ro, C 392 apt°  131)1 do Editicio Henri Roi  
cerro da Mn do Retiro com o adego de endereçamento postal ECFP1 sob o Ed 50 75114011 
CARLOS Depila. 1 AVARPS DM( WEIRA Mercam *oral deste bando de 
Pernambuco bordo pelo regime da umpanhão *per* de bens, contorne*. Inalar ila 
ercula de altitude* 	n" 59S 072-55PePE mar* no [PPM!,  sob n° 00(1706 I* 87 
domiciliado e residente IlL514.1 circule do Recife PE a Rua *nônio LellIeCk MONO. Ott 203 
ipl" 1.303.bairro de Doa *agem CF.} n°  .010.3511:HARMONIA PARTICIPAÇÕES 
TIDA sociedade ernpnesdia sob a furna hm arca, menta ne CNN ME sob o is ' 
115 449 'Ri 0901 79 sortia* nesta cidade* Recifc.Th a Praça Lula 1E~ Mslo O 
Led 11 	Anexo bairro de ?acamam, presente a este ato pelo seu clero administrador 
C.APTOS MANUf I TAVARES OLIVEIRA. que 6 o mesmo atuerromenk qualtileado no 
presente tostrumentn.- e, finalmente ASS ALE PARTICIPAÇÕES I" SERVIÇOS LTIM 
sociedade emoreMna eirc a firma Imutada *cinta no CSPEMP sob d 1145 2108011-
W "Muda nesta cidade do RecdeSPE d Akeneda Herculano Ilandein n° 749 sala 301 - 
Anexo bairro do Pina CFP is SI 114 1 11 presente a este ato pelo seu ideio administrador 
ARTUR DA SILVA VALENTE. que e o mesmo anteriormente qualifica* no percute( 
limirwnerua na mak** de n tu cai, sócios da empina denoininerte CINZEL 
LNCENHÃRIA LIDA.soc  Leda* empresam sob ti. 55005 limitada, corri sede nesta delude 
do 'Mede Capital deste Estado de Pemanilinso na RUA toe 9 s,ol. n' I Oell batem de 
Aln.pulas. CEP is' 50 trill noo, leses i as no fades* N04101321 d. Pessoas 111.1del1COS do 
Nfinicteno de F3Lellits (CNP) 	sob o n" 06 059 768E1001-O com O Semi mundo tk 
sielSt1114100 registrado e mimado Ia Junta ongetc:g1 do FOMO tk Pernambuco. (11 ir f PP I 
sob MIRE 26.211 Iltd 4,0,I, ore dam de 09 de dezembro de 1981, onde lambem forma 
registradas e ORILIIVtidlO MIOS posteriores ahervaym a planta delas corresponde* à 5' 
aliem* tontratual, remirada e arquivada mb o na  2001075950S protocolo rd 00,1115950C, 
dn data de 15 de maio de 21./3, dm enis. siruste e contratedanumentar o eapitüi soaS LOOde 
a concostuents alteração da clã,Lsuia dama a consolidação do corurcio social de acordo o4s 

È Autenticação imitei cone mem 205.10456202812-1  

Velor Teta' da Ata: RS 4.55 
É 	I 	5 	0142 hal Tipis Normal e' AKBOEM LVI7. 
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(cieiro. e suceseores 

(2) -AUMENTO DO CAPITAL SOM( 
O rambil social de RS 1  500140110 (sete oilhàose monbeelos pul reais), do ululo mo 

400 01.10 (quatrocentas mib quotas. do Mor awr,iTiI de RS 19 71 (dezoito reais c setenta e 
mem centavos) cada ume Localmente subscrito e imemilleado 	agora aumentado pelos 
ouaios peni RS 10 500 0(000 (dez milMese minhenbas mil reais), Mediante es 'andança° da 
quantia de RS 9 000 01110.01110tas ai tinem dc (as si. mundo çla benta dei. 4.2.1"02 em Suspenso 
emanam do bui ineet do cenrchenn encenado mu 11 de dezembro dr, 2011 um o moremo do 
valor nominal de cedi quota me passa a ser moi onamenUe  de RS 26.25 cinte c Fot5 nous e 
volte e [MO uomment tu annda a mesma minora medida* dr Enfieipano das meios no 
caudal soeml 	alterada a una clausule Imoto que 152253  a ri r a seguinte rc4M10  
A Is DISALA QEIN1 A ( AP11 AL SOCIAL - O capital metal e de RS 10 500 000.00 (dee 
mohltee o eptinhentos rn 1 rem) dti id ido em 400 000 Oquatincemas mi t1 quotas,  do 40  For 
nominal de R5 262.7 (unte e seis reais e iene e muco ceamos] cuia aias. 22212LiMillf 
24222Luto e intemalmado pelos SOC12.5 112 seguinte propormio 1 o ESPOLIO DE ARTUR 
VALI NIE DA SILVA MA MS e titular de 44404 quarenta e qualm inteiros r noventa 
C2122[511110b por eram) ao capital cor tal ou seja, de 17 411. (dento e menta e neoie tml 
nemeentaa) numas no valor total de RS 4 n ia inoo (mamo molliken içamentos O (tUuunree 
mil e quinhentos reais)) - II o secou ARTUR DA SILVA VALENTE c Mulo. de 0.55% 
(oitenta e cinco cento/imos por cento] do capital Wf rel, isto e de '.400 (lree mil e 
quatrocentas) quotas. perfazendo o estue Icital de R5 gÇ.  EMP.° (intenta e (em mil duzentose 

23nyuLvla rola) - 	o adem CARLOS MANUFI fkb ARES 1101115MIRA é titula de 

73FI (Setenta e moco marmelos por unto) do capital muni ou seja de 2.000 (RD 12212) 
Muno no calor tona de RS 7L750 00 (setenta e oiro mil setecentos e eintle.21(a. relia) IV 
a mana HARMONIA PARTICIPAVWS IDA e titular de 24.22% RUIR' e quatro Mentis e 
ti laia e dois mareemos per code) do capital social. Mo n, é molar de 47 .250 (manenta e sare 
mil %Manai e 01(ento) quotas de capital. no 221152 Total de RS 1553 600M1l (doo uni Lissa.  

zuunhFaloa e cinquenta e Ma mil e st12“11t222 	 ‘' 	FOFFM ARRAIS 
PAR TICIPAÇÕES E 51.1015OS LIDA e titular de 20.(9% (Ana e nove inteiros s de7.0110 
amuamos por cento) do capital serial Ato L.., e titular de 116.720 (cento e doesseis Frui. 
eetatenFOS e vi atei quais de capital. no vatór total A. 195 I 061 OM.00 Oras milbatia. sessenta 
eiras mil e novecentos reais)" 

- A RATIFIC 4.Ç 3.0 
Picam ratoriendas e asam ran[12132 imito lar. IMFa to demole elailFul.aa e 

tetipaiMee do f011tntOSOC.Fil aio eamoueuiteeilic megh &adue Fido presente Filelnineento 

(4)- A CONSOLIDAÇÃO DO CON IRAI O SOL! ti 
Os sfit1212 dcl tbekanni Funda LoFIS011çais o ecato 	tu' Falsou o Adorar ror" F 

semana mdablo mamadas as dinposteeno antnnoreek.1 
1 
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CLAUSULA PRIMEIRA: DENOMINASÀO,StIIR É FORO 
A sociedade Lern denominiAR ssiu de CANOS. PARENIIARIA LIDA, é unia 

acinte& empresam sou a forma fluvial, eu a sada Mre nesta cidade si Recife, eo pilar 
&Sie arfado de Pernambuco, onde tem endereço à Rua Sâo Miguel. rir  1080. Nine de 
Afogadas can LO adio de udenzerimento postal Ir I] sob o M 50550,000, podendo, se lhe 

do teu dono Nacional 

( LAVROU& SEGUROU OBJETO 

	

A 	 tem por objeto 1 normais]. de obrar dc combinou eivrl e de engenhas a 
em geral, tala como a conspira.° de ema, edillaudres estrada pontes. 0 aduna Puxes 
duas dane e quaisquer outras a realizarpo de incorporações imobilizas r Soa lestei os sIC 

	

lerrenos 	f 

rejam roldana aia ~Oves comerciais ou de qualquer outra natureza a gra lopâo de 
4eflaçO5 dc adir tu sendo de bens, de qualquer natumai a consultoria e manaria relativa.. a 
bens imq seis, rempacmdcão o planejamento de construeocr, elaboraçâo de guiares 
vreamenlos 'rimam monogramas galalor de area e adtmastrarrao de obrar consinicIO 
remmemerio de barragens, rendre° de estradas obras de terraplanagem, non âmago c 
metipmango de linhas de nanam uno condida:1e e tac maciça° de adutoras, sonrininao e 
reetiperaalo ta Ramais dc lavro, mi ecoes de concreto para ântalccmiente dc enluta ma 
COlaillIOMehdeS., elaborado de Mester  Planeai nora emprandunemas usidurures industriais 
e amamos a representacgo aOilleisial de 411.lierlabb dc corarnaao. inclusive =maus, 
ceai pamentm acessórios e outros analatm e AI duslemliAusão de pré-mordedor cni geral e 
niarinc Matell MS de cOnStrIAPC,  a [penem de maquinas equipamentos veludo 2  uunnolorm 

maquinas e eq ai purneislos podendo ainda 1 sinvedade exercer quaisquer ou tias atra adados 
lallalcal ou .c orrd elas 

et &ima. tEliCEINA: PRA'/ODE ntawio 

Pé Pernambuco 

CLAUSULA OVARIA RFSPONSABIIIDADP DOS a(1100.4 
A responsalufdade de cada somo é, noa rermos  do a ri 1102 do (tu 

Mamada e marna ao valor dotal R ma= allialaS na aluiu' smial lesPondm 
solithruuncnie pala innualizacao do capital social 

CLAUSULA QUINTA: CAPITAL SOCIAL 
O rodai somai é de RS 10 500000,00 (dez milhões e quinhentos 101  

cio 400.01101gurieneentes milousa do valor mineral de RS 25,15 rama ó 

2 3 
€ 5 
€ ° 
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se 

Crida Helena 	e e LAIAA 
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s uteaileação DiicaI c2:55dr. 0066120510411616128714 	t 	Carl6r? Azevêdo.Bastos 

Data: asasisoso 
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(nigordo 	o ESPÓLIO DE ARTUR Si ALENTA DA SILVA MATOS tarar del-4,909. 
duram e quaim Illteani e noventa oenieurnes pus sono) do captai ramal ou seta de 
179 600 dento e scrana e nane mil e esventra gaites 	alor cora de ES 4 714 SOEMO 
ignara milham deidade( e quantin I X  •luiti Sentir teSiS) - 	SOE ARTUR DA 
SILVA VALI NTE c titular de 0.5% Optam e aras dordiras pr cenrada capital 555115511. 
Déé é de IMO Ora mil e quatrocentas) quotas, medrando o miro total de RS 39 1.50,00 
(orara c nove mil dentes e cinquenta 'tais); 	 sacio CARLOS MANUEL 
TAVARES D OLIE PIRA é iram dag 75raraptara cinco reniramos Enr ora) do capinei 
social ou seja, de 3.0110 Orts minguaram() salor lotai de RS M MON (setenta e calo mil. 
inocentes e citlquestta reais); - V - a nela HARMONIA PA4TICIPAÇÕ[2S LTDA é tirai 
de 24.32% (viole e ramo manas 5 inata e dois °entramos por cento) do captai social mio 
ce tiram de 97S110 raiventa e sele sul, Meti e Oltenia luras de capital no valor rad 
de RS 2.553 MOCO (dois iraram diminutos ç cinquenta e r&e mil e rascamos reais); 
a 
1 nreiiros e dezoito ccIutÕssntee [ice cet,5o do capital soe tal Este 	é tiritar de [[6.12]) (cento e 

dazeiseis miE, sciccnstos e visiteI quotas dc capital. no valos ic4al de 1(5 3.063.900,00 (i,b 
milham sessenta o t,ts rale novadora rem cl 

CLAUSULA SEÏTAc ADMINISTRAÇ 40 E REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade 3 ochninisirad por uma Diretoria !murara por um Diretor 

Supennteracnie una Diretor de Mous Me5110 e um Dedal' Cossuchid p.A.:0(10 •C(' 55515"51515 
por seiminietradotes sécios otc tào sée,os, cargos sanca paro os aos is no eleitos sela 
natalidade dos ratell)[ 05 seguintes DE retair5 CINDI Illafié[4.75 P°5 5éMEID DDID5enninado 
dispensados de prestes neuçi. a aahser. para DIREIOR S'LIPERINTEN['ENTE. o sócio 
draine e engenheiro tléll Art115 dl Silva Valente para DOM 109 DE PLANEJAMESIO, 
corra raminisirador ndo sócio, Oengenheirorad PduhSeroo raiana Cavares de Oliveira e 
gra DIRETOR COMERCIAL o 50eD)11.551•ta e memorada Carlos Manuel Ta sdteS 
dl/tiseita 

eles subseruidos automatieumente da seguira tonna (a) o Draw Soerarendera c o 

uniulansameide com os do solidando podendo m11155105 delegar rodeies 4 DD Irei utraves 
cla gracurarao rara a prema de quaisquer atos de élter5555 da 50CLedatle an o rareiem de 

aio lambem e engenheiro era 

anu 	o,, preiromente, se ra exercida sni çonjuitte Mos Decores Supentromilaite 
Caos-raiai, sendo cens enidetanio. que Os '1505 liesairies  de ~arai° a 9 191/19h9"91999 119  

Regional de aranhona Amuaram e Agronomia ICREA 	(abe 1501541MCDIG ao 
DhirearSiercr[nte.tdcnteo,, D32551851311551351555 impodunrnioD ao Piorei de rirmo Dile 

sidereatianmeute por um perora nunca ameno, a dl (sessenta) dias pelo odiei AR TI R 
VALEMO' DA SILVA MATOS VEIO, brasileira caiado, administram-  de empresas 
remede; da Dai Os de Oro lado Itri II 5.5 73.Ó2 9-Sdr.  irr oremo no e Isf Mi sob o nd 

e 

ama 1210=0 17 42.53 	 ts ~Derrui Doa Dis 
VablIttltal de Ato ES 456 

tr • Ude Digitai Tipo NOIMEll A151306273-0FGX 	
4 155M4•4455 véléleépén~~55.55 
3 	.51,5 11ogmeebéltésélb 
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41/ 
Cor federmlio do Equador 	 das (trepe  CEP:  52 	n qual errar, 
qq.U1111(21 o Corgo te-inPrbrana 	 e C01.13 	TOR SE PTRINTENDLNIE 
AltI11 e, no ruo de morte do DIRETOR COMERCIAI eme 'CAI Alb91111uoki 
aulomattomente riernbém por um perbdo num. atuamo a er) Dementa) doa poro Diretor de 
PLANEJAMENTO nao saco MUI O 5E1(.10 anal MI: TAVARES DE OIIA FIRA 
àeJ1d0 CCM que an aqq1114 ÇA amo, o Diretor vet, o VAXCAIVLnIC 011 eqlqW110 L.0111 
substitutoRI° Areio do Diretor falecido ficerao aaremancamente apeando de todo poderes 
de adttiltiSkill(00 geral e a (C(AiStillka0 ativà e pampa do aomeilade premam no poingra (o 
arda-Mor pelo retendo enlodo Mo enpelial a Sn (Seq5C1114) dias do obt o lindo o qual os 
qq(ALS elege iei quem sucedem MI caractr Acnnancree o AVIO Doador Mordo, entendido que 
C voto relento ia mona de opilar pertencentes ao SoCia falecido urd 1(111.1çido rolo 
loventmente Aldtqla]lineAle COnlprOnlipMap 01111.1qn10 ntin enleia& o respectivo 1111(elgárto 
AlAlq10( 

*4 (  Os Oramos nau mera como uniriam Mo podem qualquer um dos somo, 
em contunin ou FraparadsMenie cemplAinqler a SMIedade em ileMSOA eqqAni-113S  ara  qqat 
objeto sob pena de mtPtmartbilldado nomeei  

E. Se - Compete à Drelorla da sociedade, por deliberado de maioria dOS ANA 
mentos motor o Rcpmento Interno. tom e tfilliqdo (LAS ainhumMea dos Dormem 111h1 
(LIS {FM aqui lhes Aqq[01110EIdas 

6. 	A °mede* mt Melar para a repreeenimeo de que trate O (11140 12, VI do 
Porteio de Prosemo C °II, plIden{ falatItUir prOCatadqr. (14 dc Diretor ou uso, MCM ou 1130 
da umedecer outorga arrolhe Meras para a marca de qUal~r atei'''01,2  que 5‘ia e‘igl* 
<IVAidade de representante leoal da alique5.11 podendo (MAM da pint 01-940 dela:A exati-üq 
eqq(AlaIS Itie Seja emulado neACqqa nos ou coa•C111C1-11(A. poderes ((IR alltellieT 
ft1.1(5(bitari0 a 9C111,11 deportar trantimr regenerar erasi•ter ou prestar deporem ato COMO 
repl-Alq11101110 legal delqINeledallie ciii Al(Z11 

CLAUSULA SÉTIMA: REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES 
Crida uni dos Otrelõlet q()M0 leIALUkern.50 pelo elere3C10 das funcires, peasrócrd 

labore" fixado pela remelona, dentro dm. iirudes CNIttbelekIdOS rara  despesa  operane 
Emalas-ao CCIIICCMCMC a° Imposiirde Rei ala 

CLÁUSULA OITAVA: RESPONSABII IDADE 1 ÉTNICA 
Paro o emulem das ali vaiado de engLnharia lAtqtrilqãe el111 e compra e (Lenda de 

moven a soledade mamei osremontou departamentos neutros esmoerRio dirigidos por 
profissionais das correspondemes áreas de allUçvq1 dyeldatnente habilitados e LIAM s1  
rer1llAqraqq/e5 M111fillaS 651*(24[Mda.. por ler regulemenala a (Anui-MI(10S filie regem as 
espet to cumpridas as fonnatidades toml• 

CLAUSULA NONA DFI IRENTOLSSOLIAIS 
As medi fieueges do folltiláto social,4.11-11. Pitam por Objeto Gialetia cn(ilçan 

097 da Cardipo Dior por força de qed uri 901 dependamo para tua validade elicácia, de 
decido unanime da totalidade dos tPeilla enquanto qUe AS demace meterias pedem ser  
decididas por Makaria absoluta qe 1.(5105 dos (Ano( (11Lendendq Re pari çqqe Mn que a cada 
quota do eamul  corresponde  um r I I oro devendo essas deliam:10m un qualqUer cansa sar 

  

71 
e Data 12105111±.  17-41 54 
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Áfir 
111p1,1daS Cal Mallan. TWIll 2 qual os 	as uarào ó 	 dispensando-na: 
as formalidadm de coem:tapo o a trmalem 	 nulos em sócios 
&cederem por escrito. sobre as taat&ij que aai 	siclo dela  

g I I  - A qualquer dos etente0S 	 reenteret doa SISCIOS. 
des medo faxMlo com ante:ceceiem min 	 ante carta 00111 as ISIS dee 
remoça& 

§ r - Quando a alterado confrontai for dcdnada a eminente do menet, ledo os 
sócios, no proporçâo das respectivas quotas. demo de preferdea para stinsericila dos 
alertes:nem &sendo, COMNIM. mester esseMeto dentro do leme de 30 Ore ata) dias, contados 
da data da reanino que deliberar o aumento Não exercend0 Malquer dos SÓCIOS CaSe ;eito 
de preferencia. no prazo embelecido, as moias eme peponcionalmente Um caberia raro 
a1)bn MIO POMeraM ser subir em pelos demais sacies. ainda na penando de suas quotas. Se 
ocultam aêdo exercer o deno elc preferefie no firam estabelecidoa alma ma &com:losesse. 
G OSITICIO0 de tápILIII MUS sc, subscrito por Inteinn) CSUillO10 atiMieriedi. que a eia seta 
então adrorude, sendo certos] lua. lif C 0171(ELl o prazo da pender:mem e assumida melem &mios. e 
por terceiros. a totalidade do aumenta, haverá reunião dos sócios, Irem que sem aprovada a 
modeneaçâo do metam social. 

CLAUSULA DÉCIMA: CESSAM l MIANSFERÊNCIA DEQUOIAS 
rica expresamentc convencionado Mel caráter erresugasel s irretratás 	5110  

atiçam de Lapela] de sada tern dos sosim eigo podem, sob preta ato alcem • ser cedidas os  
transitriths a tercemos estrados ." mudade sem pese tonsenimonto dc demais  
aue caso concordem o farelo de prctersara mo rodo 1 eminente de alferes:ao 
Ó era beSen elaborado 

g É - Terão preofidode e Medd= a para Meiem as peias do somo [Seine ene 
niellell0 lane  e presa Sociedade SCOUIllin O. OS demais SOU," na promoveu do SOIS 

ÉlnOnIS em 1011reenasOIMI Ias nula aóciun 511011SSOICIII a JO4111çâo 
r 	reSO seta do enecresse da Sociedade ou JOS dentais sujeI ou Mar do direita ais 

poondade e orderenma que leme erisairedin deverão niandatlar o teu Intento por carta com 
StOn ESC Treendit0 an OCÉ' CCOSIIW. OLIIiTO do prazo fie (10 Isassenta I das somados a pasme 
da dada em que mele comunicar por manto o seu desci o dc se Muar da Sociedade.SOO O 
que Mara leare o tecla [Nanar para ceder emundeis a nenCCIVIS au ursas quotas.  

§ n°  A sociedade ou sam(tu que estiai-real a preondade ardam:nua inedimete 
tenninienene 	prece e rema mmbeleridos no para gra to segando, do semeaste() tia askOnle ir 
ate gelos do sócio cedente temo ó prato de CS {ceo} dias Mela a parir da riais em que 

XV rearen na Mem pata palmar o pagamento das quinas ao selo cadente ale valor sura 
apurado cm fimsâo de &Mame kW  lutado anal este Stm acetado de larva do L Si (ura por 
cento) ao mas desde a dam do [Meneai do domto de ;nordeste- e ormstencia atI a data em 
que frer efetuado conseamenec o pagameneo do meço- contra a alteias-ao contratual que 
eleloar a respectiva cesstoe transfirença de matas 

g e 	Qualquer esmo ou Imiesteremeu de quotas ele a apta] Is-sadio a erste soo 
Mmenancia da forma e manos estabslee idas na ter cláusula sere ereerneute uselmo, 
tanto len rek1011a anteceda& Ma" 1100 dentais sial 

CINZEL ENjl rirfi LI 

Lucia nic s ale ale Lm); 

É 
Vairárieral át AM RSAS6 
Crie Opinai r.psu Normal Cc PKB05775.ZO5tN. 
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CLÁUSULA DECIMA-PRIMEIRA Is  TERDILMICII I AI M.1211 N10 RE Sócio 	 g 

	

Na Sustidos Jc inistásáo ou faiceinsmo de Aula ser moio oontinuara i Asesdade 	 E 
oomits SM MS reruneseenies codendo cs do o som& inel isto seu admitira pcmioneusi 
como quotista do cônjuge ou herdeiros Lb Soone do ALS CalceMo ou Merdsto o que mei 
deliberado pela totalidade dos referidos meato a malmLente 

2 único C aso VOAM 11,0 desse a sociedade a peTnAllieliela OLMO mondei ES,  
CinitlEs CHI Lordetros neersunis do somo talcoido ou humildo lhes (In (114.40 uene ta por 

custa 4.2m moo de ruem* protestando se a apuração dos haveres do ide  iallYÇ ou 	 E 
inimdilo de acordo opus o Balanço losanUdo especialmente Rara esto ruo pagando—c dentro 	 2 

do prazo de 24 I v11110 e quatro) ceias, a conto da apuração, em dinheiro clausulai ou ein bens  
2R 

sIc iolentreo valor. O resultado dessa mem& aciMMIlit de juros da I% ium OS" SROO só 

mesa gera pago ao cônjuge c OS herdei nu de 1 darerree amormados por almrs, animal e 	 1.1 
malsim a eSSITIoteso da MUJAM com-atual que roubou 	 A R 

2 2 
E..v 
g 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA. AS  HIPOIRSES  DE FALECIMENTO 010 
AFASTAMENTO DE QUALQUER DOS APUAIS ADMINISTRADORES DAS 
socins PESSOAS JURÍDICAS 

Cleoreendu a omitem de faltimemo do Adnunistrador de quiques das soemo 'sumis 
pudicas ou mia do SOME' CARLOS MANUEL TAVARES O OLMEIRA alminissraolor 
da MARMOSIA PARTICIPAÇÕES LIDA, ou do senhor AREIS DA SILVA ADELINO- 
Cdminiscrlider da ASAM F PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS TIDA ou Elo ISSt9111U110 de 

nalquer deles  do função ele Adiu:assador da Assestou comede& ou atada de mu as mala 
da mesma orsienade morriam que sem o iosão /mimai ou eulusio da respectiva  pessoa 
rundwa do quadro siicieuno da CISEM PNETNII URSA LIMA Luso se os densos somo 
colieordarem com a pernwnenem dele mago cena que no caso de exclui° a comunicas:10 c 

anui-Modes Inveses Msenardo o disponi° na cl isenta anterior.  

CLÁUSULA DECIMAI ERCEIRA; DO EXERCÍCIOS/1(DM. 
O eICOOCLES social rol AMAS com o ano oivil iniciando-se cm r de ialsciro 

gemem-ando ern 31 de dezembroMc eads uno 

C I ADMITA DÊ( IMA-QUARTA. DO BALANÇO GERAI, E RESULTADOS 
Denoto do prazo de quatro nle)et 0151% o eme-muni-mo do entoosocial proceder 

ar -á a nabo:saem do inteisiano. do balanço pasomoneal o do balouce de teu ai 	eMildiltle0 
da sociedade.  

a I' . Os latos apurados mão &Minados enIce os meios na propores.) do valos ils 
NULA WIRALIS 	do SAIRÉS I soma I disinbu tudo se Ila mesma grou-duo os pia ¡insto 
poema Mente verificados 

§ L' CN lucros poderio ser destinados toial LAIRRLALlitterAL, its &ousio dos somos 
i outausulo eani aSe sal Toa a coa decimo de remoas de acordo avo ii çainsinaisio 

doe item-mus meiaLT, 

fi 

cocei_ LNUr c lALl.UtL 

Tina Hetes role de Lago' 
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CLAIISUI A DÊ/ IMA-QUINTA PA MIO, h IMÃO h I ILILIIDAÇÃO 
A dissolução da sociedade olterstata 	reglaitflaMee.daf nes artigos 1.081.1,044 

031 do CesItmlteird nTiNlimpo 

	

1 ° 	Nerdratn dos somos suo is et pisam firmou as a Mssolução e lieuidmão 
Socitegadt rem que antes ofereça suas coem a Amorado eu dci Indr0 somo mela (Atm 

	

§b§inando 	uo que soube] eu dem-ANÃO deste ce Mito 
2" - Somente na hilpOICSC dc a Sociedade au os detnais somes nulo dosear sequem 

Sete MIMO MICOadoro podem propiciem a• rnedides reto dia no caem desta eláusul§ 
§ 	No CLSO de qualquer somo, inobssrmaula o que mama rua diomplivado, 

monsemar lede talmente tom goteio de liquidatio ou de dissoluçaso scra este aceterride pelo 
deposito. sem pela Sociedade ou pelos outros sqe105 MI0119115, da lett-Doeis tqüh'slenio  lie 
UICUallial das querem do suou distdenle. eltherimlo se peca o pugnemo balamo ordtnano 
seguinte ao depumish. optação definitos. do eternal e ititeresuss do sumo Imputam oro 
Pagamento observarei as regras consternes de perorado muco da clausula deeima montem] 
destemores} muar 

CLAUSULADECAIA-SEXTA: DA REGÊNCIA SUN El IVA 
OS [MOR illniSAlK neste conoto c ou que no rojam Mmtpli nados esecihearnente 

Pular tosam do Código Civil rplumol as bomedades F nipretanas moio reSONICLOS, no que 
moles coro bebe na Lei ele Mumplina a ANiodado Anelem 

CLAUSULA DastINIAMPITIAIA DO FORO DE PELIÇA() 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
BONDADO EM 1888 

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

Av Prado Pessoa. 1145 Barrro dos Estados 581330-00. João Pearia PB 
rei (83)32445404 Fax r3) 3244-5484 

httparamazevedobastes net Ir 
E-mail carterrarverbasios nolbr 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Eel. Varri Arre° de Miranda Cavalcanti Ofimal do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Irritai, de Casamentos. Interditar e Tutelas 
com atribular de autenticar e reconhecer finmas de Comer de Joga PeSSIGa Capital do Estado da Parar, em virtude de Lei, etc.- 

ECI-ARCI ainda que, para garantir arraiana o Segurança jurldica de todos os aios oriundos ela atividade bradar e Registrai no Estado. da Parelha, foi 
na:grua° pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obreira de um Selo Digital de Fiscalização Eidraludicial em lodos os elos de 
Ota$ e registro, composto de um código oro (por exemplo: Selo Oral; ABO123.45-X1X2) e dessa forma, cada auteelkaGe0 processada pela Nona 

Serventia poda ser cerrada e cont mala lanas vezes quanto for necessro stravee do sito do Tribunal de Justiça do Estado da Para e, endereço 
6.5(fibornegailorla tiph.jusbrado-digitalfi 

A autenticas-ao digital do documento foz prove de que, na data e hora em que ela lei realizadar empresa Cinzel Engenharia Lida tinha posse de um 
documento com as mesmas felaltrerldalara elle foram reproduzidas na alicia autenticada, sendo da empresa Cinzel Engerinla Lida a responaerldade, 
única e exclusiva. pela idoneidade do documento apISSOntat a este Corria 

Nesse sentida declare que e Cinzel Engenharia Ltda assumiu, nos temes do artigo Wh §1., da Drierel0 n 10276/2020, que regulamentei] O artigo 3°. 
inciso X, da Lei Feder ir 13.074/2012 e o artigo r-A da Lei Federal 12.68212012, a responsabilidade pelo processe de dIgItalização doa documentos 
roas. garantindo perante este Carde e lercelros, a sua arra e integridade. 

De ardo Com o disposto no artigo 2°-A, gr, da Lei Federal n° 12532/2012. o documento em anexo. identcado mdkidialniente em cada erro de 
Autuara* Digital ou na refefida sequência, pode rã ser reproduzido em papel ou ern qualquer outro Meio falaz 

Esta DECLARAÇÃO rol emitida em 06107/2021 08:51:21 Ouve loer através do sistema da autenticação digital do cadono Azevéde Bastos, de acordo 
com o AI. 1°. 10° e seus §4 M e r da MP 220052001, como também, o documento eletrônico autenticado elleleedel o cerrado Digital do titular cio 
Cartório Azevedo Gastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa Cinzel Engenharia Lide eu ao &miro pelo endereço de Barral' 
utenfica@ezeverbeROS net lir Para infomnares mais detalhadas afale ato, acesso o elle httpirautdralazevedrastos.got a Informe o Gripo de 

Autenticação Digital 

ESla Declaração ar valida por tempo Indeterminado e está disponível pare corra em noro site. 

Código de Autenticação Digital: 00661205204862612872-1 a 00661205204862612872-14 
'Legislações Vigerem Lei Federal ri° 8.935,04, Lei Federal n° 10.40E2002. Medida Premera n° 1200/2001. Lei Federal n° 	105/2015. Lei Estadual n° 

.71112006, Lal Estadual n°10.132(2013. provimento COJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N 15042020 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 

100005b1d734M94SI5712d8glegbe5tica24f27r lei d106460e17d13rch324964713614811d0721,329.558122e7411411e12373faa4134f06200111677520363214  
5r6aerram133c36bib5frobl 
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Tubuna' de Justiça de Pernambuco 
Pie - Processo Judicial Eletrônico 

18/12/2020 

Número: 0077542-62.2020.8.17.2001 

Classe: CURATELA 
órgão julgador: 12a Vara de Família e Registro Civil da Capital 
Última distdbuição : 04/12/2020 
Valor da causa: R$ 1.000,00 
Assuntos: Adoção da Maior, Capacidade 
Segredo de justiça? SIM 
Justiça gratuita? NAO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Prqturadornercelre vinculado 

kAARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE (AUTOR) RAFAEL COLLACHIO DE ALMEIDA (ADVOGADO) 

ARTUR DA SILVA VALENTE (CURATELADO) 	  

32 Pr motor de Justiça Cível da Capital (FISCAL DA 
ORDEM JURiDICA)  

Documentos 

Id.  Data da 
Assinatura 

Documento Tipo 

72548 
210 

18/1212020 10:50 Decisão Decimo 

017:2 	Budt  deLoio 



Tribunal de Justiça de Pernambuco 
Poder Judiciário 

122  Vara de Família Registro Civil da Capital 
AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, SN, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE CEP: 50080-800 F;(81 

31810026 

Processo rio 001754242.2010.8.17.2001 
AUTOR: MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE 
CURATELADO: ARTUR DA SILVA VALENTE 

DECISÃO INTERLOGUTÓRIA 

Vistos, elo-. 

Passo ri análise do pedido liminar: 
fumus bani iuds se caracteriza pelo fato do Curatelando ser portador de síndrome demencial 

em fase avançada, contorne laudo médico de ID 720881E15. 
pertulum ti mora consiste na necessidade da nomeação de um representante legal para o 

Curatelando, com o objetivo de que aquele possa, em nome deste, adotar medidas legais que 
resguardem os interesses do doente. 
Face ao exposto, nomeia MARIA CAROLINA BANDEIRA SALES VALENTE como CURADORA 
PROVISÓRIA de ARTHUR DA SILVA VALENTE, fixando o prazo de 12 (doze) meses para O 
exercício do encargo. 
A Guradore Provisória fica comprometida de bem e fielmente desempenhar o encargo, advertida 
de que deverá prestar contas dos valores percebidos a qualquer titulo, em nome do Curatelando, 
nos termos dos artigos 1.774 e 1.741, do Código Civil. 
Destaco que a Curadora Provisória não poderá, senão mediante ordem do Juiz, contrair 
empréstimos ou quaisquer outras obrigações em nome do Curatelando, devendo tal proibição 
constar no termo de compromisso, tudo em conformidade com o artigo 1.753, do Código CMI. 
Deve, ainda, constar no termo de compromisso que a Curadora Provisória fica autorizada a 
movimentar a conta bancária de titularidade do Curatelando através de cartão de débito, bem 
como ter acesso Ei conta corrente por meio eletrônico, podendo cadastrar, alterar, bloquear e 
desbloquear senhas. 
Registro que a Curadora Provisória Se encontra proibida, salvo autorização judicial, de 
movimentar qualquer valor de titularidade do Curatelando que se encontre depositado em 
aplicação/conta de investimento. 
Ordeno que o Curatelando Seja citado, pessoalmente, sobre a existência da present Ação 

prazo para impugnação do pedido é de 15 (quinze) dias, a contar da data da audiência de 
entrevista. 
Para efeito da designação da audiência supra, via WhetsApp, determino que a Requerente, 
seja Intimada, através do patrono, para declinar nos autos, no prazo de 15 dias, número de 
celular de contato. 
intime-se, ainda, a Curadora Provisória, para, no prazo de 15 dias. providenciar O que segue, 
sendo o caso e ainda não conste do processo:  
1. Acostar aos autos atestado próprio de sanidade fisica e Mental. 

CINZEL 	artu• LH.* . 

La ~na do documento 101210105(12775900000711217132 
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2. Apresentar sua caracterização socioeconômica, indicando sua profissão, rendimentos mensais, 
relacionando seus dependentes e trazendo aos autos cápias de seus documentos de identidade; 
CIC e titulo eleitoral. 
a. Informar se o(a) curatelando(a) tem filhos, indicando os nomes, o endereço e a qualificação 
dos mesmos. 

Informar se o(a) curatelando(a) possui património. 
Apresentar rol dos bens que integram o patrimônio do(a) curatelando(a), se for o caso, 

juntando ao ensejo, cópia dos documentos de que disponha. 
Informar se o(a)curatelando(a) Possui rendimentos mensais. 
Informar o valor dos rendimentos mensais do(a) interditando(a), juntando ao ensejo, o 

respectivo comprovante. 
Informar se o(a) curatelando (a) Possui divIdas. 
Apresentar rol de necessidades cotidianas do(a) demandado(a) que importem em despesa 

corrente. 
Apresentar plano de custeio das necessidades referidas no item 09. 

De logo, resta autorizada a renovação da curatela provisória, quando do seu vencimento, 
nos mesmos temias aqui contidos, salvo posterior decisão deste Juizo. 
Precluso os prazos supra, certifique a Diretoria de Família sobre o cumprimento da ordem e, em 
seguida, à conclusão. 
Cientifique-se o KAP. 
Intimações necessárias. 

Recife, 17 de dezembro de 2020. 

Andréa Epaminondas Temório de Brito 
Juiza de Direito 

Cl 
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11.2 a) — CARTA PROPOSTA. 
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ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência na 003/2021-Processo ne 104407/2021 

Apresentamos a V.Ss, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de restauração e 

complementares de requalificação do Mercado Modelo na Praça Cavrú —Salvador/BA, sob regime 

de empreitada por preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, 

e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,85 que incidirá sobre todos os preços unitários 

da Planilha Orçamentária - Anexo III do Edital. 

VALOR BOI: SEVICOS 213.82%- EQUIPAMENTOS 16,50% 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura 

da licitação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços a serem contratados deverão ser executados no período de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de emissão da lf Ordem de 

Serviços. 

Declaramos que: 
o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todas os preços unitários, limitando-se a 02 

(duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no 

instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado; 
conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e 

local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" 

sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo órgão Licitado'', somando-se o valor global, 
estão Incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e 

perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única 

remuneração devida pela Contratante. (art. 30, iii, Lei 8.66603); 
nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 

materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e 

proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, 

bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na 

Única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta 

licitação; 
os preços propostos é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 

pretexto; 

CINZEL Engenharia Ltda. Rua Sb 1.11F61.10(1)- Afil090d5 —Reeff —Pf — SEP. 5G85001) 
FONE (RI F 1101 1133—FAX (SI) 2102.1121 F CNN 00.059.71~1-42 —INC. Estadual: ISENTO F-Mall metaidenaMirezereepen a and 
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Atenciosamente, 
Recife, 12 de julho de 2021. 

o o 

executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 
{Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderna de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial 
Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT), 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços; 
cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório 

referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis 
legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou 

sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem 
como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 

do edital da licitação; 
temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidos no Edital da licitação e seus anexos; 
a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N' 003/2021, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
ir a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA W 003/2021, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ND 003/2021 quanto a participar ou não da 

referida licitação; 
o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 

CONCORRÊNCIA ND 003/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
I) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, Informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras 

Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e 
ai) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la, 
1) caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 

documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

C rei Enge na tela. 
CNPJ N°08.059. 68/000142 
Lúcia Helena Burle de Loiola 

CPF N°708.909.014-53 
Enga Civil - CREA N° 27.753-DIPE 

Procuradora e Resp. Técnica 
ONZE. E 	I.NIA UMA 
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CINZEL 

- ANEXO V - BDI. 

CINZEL Engenharia Leda - Rua São Migue:Loco - Mocadas - RecfP PE CEP 50.650-000 
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ANEXO V - B131 

OBRA 	
RESTAURAÇÃOE COMPLEMENTARES DE REOUAURICAÇAD DO 

MERCADO MODELO 

LOCAL 	PRAÇA CeURM COMÉRCIO 

c0OSÇÃbK1XA DE BEN4CIÕS E DespE$A5 I 	TA 
(DESONERADO) 

~a mectOloce SEPVIÇOS OE E0IFICACORS 
01190 A DESPESAS INDIRETAS 

AC 

SO 

R 

ftansistraçãocentral 

Seguros° Garantias 

Risco 

3,00 

0,80 

097 

Total claprup0 A 4,71 
Grupo I3 DESPESAS RWINCE3RAS 

CÇ Despesas ránanceaas 050 
Tool do g n00E1 0,113 

Grupe O LUCRO 

L Lucro eis 
TEMI de grupa C EIS 

GtpoD.  

0.1 

0.2 

DE 

DA 

PIS 

CORES 

ISSON 

065 

3,00 

500 

4,50 CFRB 

Fetal do grupo 13 13.15 

Fànmda para o ONCUN tIO S.W. Olentficies e besposas 
Indiretas! 

BDI - foracno. 	+55roeirnw 1)-1 	 . 

...iNzeLtry 	imso.6 

LOda Retem ude de Lekfr Eln• CLIiI - CEA17.754DoW Pema. TOen Ice 
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- COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFICIOS E 
DESPESAS INDIRETAS (DESONERADO) PARA 

EQUIPAMENTOS. 

CINZEL E 
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OB 	
RESTAURAÇÃO E COMPLEMENTARES DE REQUALIF1CAÇA0 DO 

RA 	MERCADO MODELO 

Lfflu 	PRAÇA ONIRa COMÉRCIO 

COMPOSIÇA0 DA TflA DE Dfl4EFICIOS E DESPESAS INDIRETAS 
(DESONERAM 

RARA EQUIPAMENTOS —4 
Grupo A DoRDREAS INENRETAS 

AC 

SO 

R 

Adrrantstraçâo central 

Seguros e Garantias 

RISOD 

3,45 

058 

0,85 

Total do grupo A 4.78 
Grupo El DESPESAS RNANCEIRAS 

DF Despesas Rnamens 0.85 
Total do gaipo B 0.85 

GloPo 0 LUCRO 

L Lucro 522 
Total clo grupo C 8,22 

040Pa Et TRIBUTOS 

1/1 

D.2 

D.3 

DA 

PIS 

COFINS 

1550N 

()PRN 

0,65 

%CO 

NCO 

000 

Total do gaipo O 3,66 

F6mulla poro *cálculo do ELIDA. (Beneficies e Claspesas 
hidra) 

BOI tfflt_ L 	1650% 

LaciaRd,a Burle ele Laiek 
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CINZEL 	HANIALTDA. 

Cadaena 	enlatei I PpE" 	.CREE27.793-PCW 
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Ü 2 

CINZEL 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente Volume contêm 35 (trinta e cinco) páginas, numeradas 
sequencialmente e em ordem crescente, iniciando em 01 e 
finalizando em 35. 

Recife, 12 de julho de 2021. 

CINZEL EN E HAR A LTDA. 
Lúcia Helena Burle de Loiola 
Eng° Civil - CREA N° 27.753-D/PE 
Procuradora e Responsável Técnica 

Ocumemacepananznrennenharle çosz..bi 

CINZELE flL AMA LIDA 

Lúcia He n BI d 
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