'rt.h

olcobox
ESTADo Do MARANHÃo 1 nnrretruRA MUNIcIPAL DE IMPERATRIZ
Rua Urbano Santos, ne 1557, Bairro Juçara, lmperatriy'MA.

COruCOnnÊUCtRpúgLtCA ne 00U2019-CPL- data: O5 de agosto de 2019, às 10h

: fuVflOpe ne 01- DOCUMENTOS

Oe

nlUUmçÃO

_CABOX

CNPJ/MF: 09,256.012/0001-56 I

InscriSo Estadual: L5.267 .953'7

Av. Govemador losé Malcher. 168

-

s.110

-

Nazaré

-

CEP: 66.040-281

-

BeÉm/PaÉ

i

I

TEEltrDnO COSIÀ oof,cÀI.vl8
28166r655

Í8ÀrcrSco Dl À8AIE
CÀLlrlg VÀIJEEII

COII

YÀrDÀ OOS!À OCtlCÀ&Vr8

il

À,8

ct1
t

{

\
a
4
o
I
B
Ê,

Êr

to

É
E
À

to

r-{

gIlO

úUIA,

orlozl20t6

ÍÀRINÍEÀO
CÀ^

G\

7a083856sO1

Lô

xÀ031t5808'

G§

G{

ôr

E d.ou

$

que a CôPi1

fi€lda Ongtnat
- l,tA €i,

çooo4ó{â3r7

)stil-l
)

ues

tluniz
.B

a

,
Comprovante dê lnscrição e de Situação Cadastral

07 to7 t2019

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

L

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

ü

coúÉnoveNTE DE tNScRlçÃo

NÜMERO DE INSCRçÃO

09.256.0í2/000í-56

E DE

slruAçÃo

CADASTRAL

MATRIZ

OATA DE ABERTURA

1111',|12007

NOME EMPRESÀRIAL

ALCABOX LTDA
PORTE

ME

ALCABOX
DA ATIVIOADE

61.10S{3 E

multimídia - SCM

de
DAS

42.11-142 - Plntura para sínalização em plstas rodovlárlas e aeroportos
42.í3{{0 - Obras de urbanização - ruaa, praças e calçadas
43.29-144 - f,lontagêm e instalàção dê sistemas e equipamentos dê iluminação e slnalização em vias públicas, portos e

aeroportos

17,51-241 . Comórcio varejista especializado de equipamentos e suprlmentos de iníoÍmática
47.52-'l{O - Gomércio vareilsta especlalizado de equlpamentos de telefonia e comunlcação
52.2144O - Concesslonárias dê rodovias, pontês, túneis e sowiços Íelacionados
52,23-140 - Estacionamento de veículos
61.10€-02 - Servlços de redes de transporles da telecomunlcaçôes - SRTT
6í.30-2.00 - Telecomunicaçóes por satólits
61.906-01 - Provedores de acesso às redes de comunicaçôes
61.90-6-99 - Outras atlvldades de telecomunicações não especiffcadas anterloÍmente
62.04-040 - Coosultoria em tecnologia da informação
62.09-1{0 - Suporte técnlco, manutençâo e outros serviços em tecnologia da lnformação
63.11-9{0 - Tratamento de dados, provêdorea de eervlços do apllcação e serviços de hospedagem na internet
63.194-00 - PoÉais, provedores de conteúdo e outros serviços do informação na lntarnêt
71 .11-1{0 - Sorvlços de aÍqultetura

71.12440 - Servlços de engenharla
7í.19-743 - Sêrviço3 do dosenho tócnlco relaclonados à arquitetura e engenharia
77.33-t{0 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39{-gg - Aluguel de outias máqulnas e equipamentos comercials e industriais não especlÍlcados anterlormentô, sem
E

206-2 - Sociedade

Llmttada

rNüfrEEõ-l

lrse

AV GOVERNADOR JOSE

SALA 1íO

I

UF

CEP

66.040-281

NAZARE

PA

BELEM
TELEFONE

3222-1533
ÉNTE FEDERAÍIVO

oen on srulçÁo

CADASÍRAL

06,0í20'19

ATIVA
MOTIVO DE

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Página:112

Emitido no dia 07/07/2019 às l9:08:00 (data e hora de Brasília).
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Comprovante de lnscrição e de Situaçáo Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

.

t_

\

L

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JUR|DICA

ü

GoMPROVANTE DE !NSC@
CADASTRAL

NúMERo DE tNScRtCÃo

09.256.012/0001-56
ÍúATRIZ

DATA OE AAERTURA

14t11t2007

NOME

ALCABOX LTDA
E

79.íÍ-2.00 -

de vlagens
79.90.2.00 - Servlços de reservas e outros servlços de turismo nâô sspecificados anterlormênto
80.20-0.0r - Atividades do monltoramonto de sístemas de sêgurança eletrônico
E2.99-7.99 - Outras atividades de
prestado§ principalmênte às empresas nao especificadas anteriormante
95.1í{.00. Reparação e manutenção
e de equipamentos periÍérlcos
95.126-00 G
de
de
OA NATUREZA

206-2 - Sociedade

Limltada

AV GOVERNADOR JOSE MALCHER

NUMERO

COMPLEMENTO

í68

SALA.IlO

trl

CEP

66.040-28í

NAZ.ARE

DATA OA SIÍUAÇÃO CADÂSTRAL

ATIVA

06/05/20t9
CADASTRAL

DATA OA SITUAÇÀO ESPECIAL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 201g.
Emitido no dia 07/07/2019 às í9:08:00 (data e hora de Brasítia).

Página:212
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Secretarla da Micro e Pequena Empresa

mruCEi.j*r

Sêcretaría de Racionalização ê SimpliÍicação

IJÀT

C()\í8üi

U)

§AU)

U) rÁR\

Departamento de Registro Empresarial e lntegração

cçRnoÃo sHrPLlFrcADA oÉ1ral
Certlficamos que as informaçôes abaixo

ê são vigentos na data de sua êxpêdlção.

Nome

, " :..J

..

Natureza Jurídica:

NIRE(sede)

lnicio da atividade
14t1112007

168 SALA 1í0, NAZARÉ,

OBJETO SOCIAL
sERV|ÇOS DE
ÔBRAS DE

PARA

RUÀ§,

CALCADAS. MONTAGEM E
PORTOS EAEFOPOFTÍOS.

iMtNAÇÃo.
EQUIPAMENTOS
TELEFONIA E

rc le cor,l

u

ru

DE
DE

couÉRclo VARE.lsrA

rcaçpEs poR snrÉtre.

DE

DETRANSPORTE DE
PRoVEOoRES DEACESSo Às REDES DE

- SRTT.
AÍIWDADES OE

DE

DE

RELACIoNADoS. AGÊNciAs DE V|AGENS.
ANTERIORMENTE.

sEB/tÇos DE RESERVAS

E

ourRos sERvlÇos

CAPITAL SOCIAL

DE TURtsMo

NÃô'especrrrcRoos

PORTE

PRAZO DE DURACÃO

Microempresâ

XXXXXX

R$ 100,000.00

CEM MIL REAIS
nqpital int€gralizado:
100,000.00

CEM MIL REAIS
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome/CPF

Par'ticipação R$

ESSANDRO COSTA GONCALVES
600.089.622-00

50,000.00

ROSENEIA SOUSA SANTOS

50,000.00

'

Corrd./Admlnistmdor

Término do mandato

soclo/ADMH$§rBADoR

xx/rcíxxxx

SÓCIO IÀDMINISTRADOR

xvxxxxxx

srruAcÂo

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

661.877.702-00

úmtrlonRourvAMENTo
Data

Número

19107t2019

20000616404

Ato:

223 - EALANÇO

Evento:

223 - BALANCO

FILIALíAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERACÃO OU FORA DELA

195274822
t

Itil
CONTROLE: 41.35"1 .997.528.06 CPF SOLICITANTE: 600.089.622-00 NIRE:

SIMPLIFICADA

1

9

.,

Secretarla da Micro e Pequena Empresa
SecretarÍa de Racionalização e Simplificâção

ffiJ_kLçF

Departamento de Registro Empresarial e lntegraÉo

GERTIDÂO
Certificamos que as informaçôos abaixo

e sâo vigêntês na data de sua expedição.
FÀilPRFSA

Nome Empresarial

NIRE(sede)

lnicio da atividade

CNPJ

14111t2007

í68 SAIA 110, NAZARÉ,

NIRE:

XXXXXX

,i-

CNPJi

Observaçâo

sua autentici(tide na internet
de Controle e Protocolo encontráryse norodape
deste d ocumento.- Certidão :àmitida com base na lN DREI No 20, de 05 de dezembm de 2013.

BELEM - PA, 29 de Julho de 2019

-\\-\/---4//,
Secret/rrio

Femando

ra Vclasco
<ler.rl

Junior

Velasco

página:.212

195274822
ilr

flilililfiltiltiltililtilll]l
CONTROLE: 41.351 .997.528.06 CPF SOLTCTTANTE: 600.089.622-00 NtRE:

. CERTIDÂO SIMPLIFICADA

t

I

,.t

ALTERAçÃocoxt*tE*^?,têffi

f3tffi ,lt""BoxsnRvrcosDE

CNPJ n" (X)-256-Or2 Xn1-§6

FIRA' nascida em o9ll2ll978'.
ROSENEIA SOUSA SANTOS nacionalidade BRASII
DE
(6I'877
'102fi' CARTEIRAno(a)
DTVORCIADA, EM-ÉRÉiÃRh, CPF NO
e
domiciliado(a)
residente
PA,
IDENTIDADE no f füZS, Otgão expedidor PC
BELÉM' PA' CEP
RUA BERNAL DO CõLTT TOO' NPryO 4O2' UMARIZAL'
6ó055080, BRASIL.
NASCidO CIn
ESSANDRO COSTA GONCALVES NACiONAIidAdC BRASILEIRA' CARTE'IRA
60o'o8e'622{o'
Íro
ovozttsll, sor-rsÀo;-àüinrúnrc' cPF órgão expedidor DETRAN - MA,
NACTONAL DE il;iarrÃôÃõr" o35743fi637'
DÉ MIRANDA' 1316' JUÇARA'
residenre e Oomicliiã"di""t.t RUA ANTONIO
TMPERATRIZ, MA, CEP 65900585. BRASTL.

SERVICOS DE
sócios da sociedade limitada de nome empresarial ALCABOX
devidamente
social
COMUNICACAO ifóÀ' rcgistrada legalmente .pot. "9:I"t"n" 1520O996951' com
NIRE
sob
Pará,
arquivado nesta Junia Co.n"r"IU do Estaão do
Sala I10, Nazaré Belém' PA' CEP
sede Aveniaa aoveãaáà. rose Mabher, 168,

sob o n"
inscrita no Cadasuo Nacional de Pessoa Jurídica/tvlF
66.040-281, aeriaameite
-;Jib.,.presente
ajustarem a

a" pbno e comum acordo
09.256.012000l-56,
no. à.-o* da [ri n" to.«)í 20o2, mediante as condições
alteração
"ont.atual,
nas cláusulas seguintes:
estaúecidas
NOME EMPRESARIAL

ALcABox
o nome
sob
data'
desta
a
SERVICOS OE COú-ÚúiCACAO LTDA' Éi.".8, PartiÍ
empresarial ArcABOX LTDA'

cLÁusuLA pRrMErRA. A

sociedade que gira sob o nome emprcsarial

DA RATIFICAçÃO E FORO

o exercício e o cumprimento
cLÁusuLA SEGUNDA. O foro parap"t-anece
BELÉM/PA'

dos direitos e

obrigações resultantes do contrato soàiat

estabelecidas em atos já
CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições
por esta alteração continuam
arquivados e que não foram expÍessÍrmente modifitadas

em vigor.

&
v'
CT
eE{na

Req: 8190O00O306087
.$

Certifico o Registro emO4l07l2019
Arquivamento 2OOOO61 4454 de 04107 l2O'19 Protocolo 1 95351 940
Nome da empresa ALCABOX LTDA
Este documento pode ssr verificado em
Chancela 41 839674458255

#*
lt

1

5200996951

\

-,

ALTERAçÃO COXTRATUAL DA SOCIEDADE ALCABOX SER.VICOS DE
COMUNICACAO LTDA
CIIPJ n' (XD.256.OlZflnl-56
Em facre das alterações acimr, consolida-sc o contreto social, nos termos da Lci no
l0-4/Ml2Íí0t2, rnediantc as condlções e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em l4ll l/20O7 e seu
prazo de duração é indeterminado, gira sob o nome empresarial ALcABox LTDA e
tCM SCdC NA AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MAI..CHER. 168, SALA I TO,
NAZARÉ, BELÉM, PA, CEP66.040.28T.
CLÁUSULA SEGUI{DA. A sociedade por objeto:

6l l0-8/O3 - serviços dc comunicação multimídia - scm.

6209-1100 - suporte técnico, manutenção e outÍos serviços em tecnologia da

informaçâo.

9512-6/ú - reparação e manutenção de equipamentos de comunicação.
9511-8100 - rcparação e manutenção de computadorcs e de equipamentos periféricos.
8299'7199 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente.
8o20-0/ot - atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
799O'AW - serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados
antêriormente.
791çAOO - agências de viagens.
7739-0199 - aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador.
7733-llW - aluguel de máquinas e equipamenros para escritório.
7ll9'71O3 - serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.
7ll2-OIOO - serviços de engenharia.
7l I l-l/OO - serviços de arquiterura.
63l94n0 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet.
63 I l-9lOO - tratamento de dados, provedorcs de serviços de aplicação e serviços de
hospedagem na internet.
42ll-ll02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
620/,-OI(üu: - consultoria em tecnologia da informação.
6l9O'6D9 - outras atividades de telecomunicaçõcs não especificadas anterionnente.
6190-6/0 I - provedores de acesso às redes de comunicações.
6130-?00 - telecomunicações por satélite.
6l 10-8102 - serviços de redes de transporte de telecomunicações - srtt.
5223-llD - estacionamento de veículos.
52214100 - concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados.

q
1'

Req: 819OOOOO306087

ffi

CertiÍico o Registro em O4lO7l2O19
Arquivamento 20000614454 de 04107 12019 Protocolo 1 95351 940 de
Nome da empresa ALCABOX LTDA
j
Este documento pods ser verificado em hftp://regin.jucepa.pa.gov.br/autonticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancola 41 839674458255

E

efsrna

1

,L
ALTERAÇÃocorrtRATUALDAsocIEDADEALcABoxsERvIcoSDE
LTDA
COMUNICACAO

CNPJ n' 09.256'OI2/(XX)1-56
de telefonia e
47sz-lt()}- comércio varejista esPecializado de equipamentos
comunicação.

475|-zto|.comérciovarejistaespecializadodeequipamentosesuprimentosde
informática.

432g-lto4-montagemeinstalaçãodesistemaseequipamentosdeiluminaçãoe

sinalização em vias públicas' portos e aeroportos'
+ifi_g/O. _ obras dê urbanização - ruas, praçâs e calçadas.

é de R$ 10O'0OO'00 (cem mil reais)'
CLÁUSULA TERCEIRA. O capital da sociedade
de R$ l,0o (um rcal) cada uma' e
dividido em l0o.00o (cem mil) quota§, no valor

país, fica assim distribuído:
subscrito e integralizado em moedá coÍÍente no
com 5O'0OO icinquenta mil) quotas' perfazendo um

ROSENELA SOUSAIANTOS,
,oàt o" R$ 5o.0oo,oo (cinquenta mil reais) integralizado'
(cinquenta mil) quotas' perfazendo
ESSANDRO COSTA GOIVCALVES, com 5OIOOO
totat de RS 5O.0OO'0O (cinquenta mil rcais) integralizado'

,*

3.2_Aresponsabilidadedecadasócioérestritaaovalordesuasquotas'

do capital social
mâs todos respondem solidariamente pela integralização

(AÍt' lo52'

cct2oo2).
3.3_AsquotassãoindivisíveiscomrelaçãoaSociedadeecadaumadelas
dá direito

a um voto nas deliberações sociais'

caberá ISOLADAIVIENTE a(o)
CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade
ISoLÁDAMENTE a(o) sócio(a)
sócio(a) ROSENEiÀ--bôúsn sÁxros,poderes
e âtribuições de representação
ESSANDRO COSTÀ GONCALVES com os
@endo praticar todos os
ativa e passiva n" ,o"i"úe, judicial e extrajuàicialmente, sociedade'
autorizado o uso
da
& int"."t""
atos compreendidos no objeto iociat, sempÍe
ao interesse
estranhas
atividades
em
do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo
bem
terceiros'
de
ou
cotistas
dos
qualquer
em favor de
social ou assumir o#S.iãl"ia-imóveis
outro(s)
do(s)
da sociedide' t"m autorização
como onerar ou atieiJ úns

I
I

g

sócio(s).

sob as penas da-lei' que

CLÁusuLA eurNTA. o(s) administrador(es) declara(m),
em
a administração da sociedade, por lei -especial ou que
não esú impedido a"
pena
a
dela'
efeitos
os
"*"rccr
sob
virtude de condenação criminal, ou por se Lncontrar
públicos, ou por crime falimentar'
vede, ainda que temporariamente, o a@SSo a cÍrr8os

€

'f""'

Req: 8 I 9000fi)3O6O87

s

ffi

Certifico o Registro emO4l0712019

P

de
Ãrquivamentú0000614454 de o4lol 12019 Protocolo 1 95351 940
Nome da emPresa ALCABOX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa'pa'gov'br/autênticacâodocumontos/autenticacao'aspx
Chancela 4 1839674458255

tDE
ALTERAçÃo coxTRATUAL DA SOCIEDADE ALCABOX SERVICOS
COMUNICACAO LTDA
CNPJ n" ü)-256.O12/(X1O1-56
peculato oü Contra a economia popular'
de prevaricação, peita ou suborno, concussão'
de defesa da concorrência' contra as
norÍna§
contÍa o sisEma financeiro nacional, contra
relações de consumo, fé pública ou propriedade'

CLÁUSULA SEXTA:

6.1-oexercÍciosocialdaSociedadeteráinícioeml"dejaneiroe
levantados o balanço e as
encerraú dia 3t de dezembro de cada ano, quando serão
com as prescrições
demonstrações financeiras' em conformidade
respectivas

contratuais, legais e contábeis.

6.2_oslucrosouperdasapuradosserãodisuibuídosaossóciosna

de prejuízo este poderá
proporção de sua participação no capital social- Em caso
com o lucro do exercício
ficar suspen§o em uma conta do ativo para ser compensado
seguinte.

CLÁUSULA SÉTIMA:
a sociedade não se dissolverá'
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio,
o incapaz' desde que
continuaú suas atividades com herdeiros, sucessores e
interesse na conúnuidade da sociedade esta será

t

autorizado legalmente. Inexistindo

'i

liquidadaapósaapuraçãodoBalançoPatrimonialnadatadoevento.oresultado
pelos sócios na proporção de suas
positivo ou negativo será distribuído ou suportado

quotas.Emnenhumahipóteseasociedade@erácontinuarcomapenasumsócio
por mais de 18O (cento e oitenta) dias'
parágrafo Único. o mesmo procedimento será adotado em outfos casos
em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio'

q

(PA)
CLÁUSULA OI'rAVA. Fica eleito o foro da cidade de Belém

resultantes deste contrato'
para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações

Req:

frw

{ur,^^"

8 I 9OOOOO306087

Certifico o Registro em04lO7l2O19
de
Arquivamento-200006 1 4454 de O4t 07 t2019 Protocolo 1 S535 1 940
LTDA
ALCABOX
Nome da empresa
Este documento pode ser veriÍicado em
Chancela 41 839674458255

(

I

ALTERAÇÃO COXTN.I.TUAL DA SOCIEDADE ALCABOX SERVICOS DE
COMT.INICACAO LTDA
CNPJ no (D.256.Or 2!tm0r-56
E, por estarem assim justos e contratados, assinarn este instrumento.

BELÉM/PA,2

de

julho de 2O19.

I.IIRAIIDA

A GONCALVES

ET:-,

ô' Tabêfqrab (lC r§8§ ô 8GlôíilP
RâlEoda Te@iúts ê Kós litdúã - ÍÔ€liâ

Ar

hr 4A{ú.E.U.Ce

9t

en.S.lat

fe

vlt*o8

(91}

andhar0a {a) tírn{a) Ô:

Rcq: 8l9OO0OO306087

Página 5

à.s

f,

Certifico o Registro em O4t07t2l1g
Arquivamento 20000614454 de O4l07t2o,t9 protocolo 195351940 de
Nome da empresa ALCABOX LTDA
Este documento pode ser verificado em http.//regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumêntos/aulenticacao.aspx
Chancela 4 1 839674458255

a

t
.'l

,l

ALTERÂÇÃO COXTRATUAL DA SOCIEDADE SKYMILHAS LTDA
CNPJ n" 09.256.012/0001-56

VANDA COSTA GONÇALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 06/09/lg't,
COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESÁRIA, CPF N" 252.238.O1334' CARTEIRA DE IDENTIDADE no 5330711, órgão expedidor PC-PA, residente e
!omr9!1ado(a) no(a) AVENIDA PERIMETRAL,07, e-Oi LT-09, GUAI\,ÍÁ, BELÉM,
PA, CEP 66075750, BRASIL.
CASAdA CM

ESSANDRO COSTA GONCALVES nacionalidade BRASILEIRA, nascido em
OIIO2/1977, SOLTETRO, EM.PRESÁRTO, CPF ÍIO 600.089.622.00, CARTETRA
NACIONAL DE HABILITAçÃO n" 03574360637, &gto expedidor oÉrneN - MA,
residente e domiciliado(a) no(a) RUA ANToNIo DÉ MIRANDA, 1316, ruÇARA,
IMPERATRIZ, I0.{A, CEP 65900585, BRASTL.
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial SKYMILHAS LTDA, registrada
legalmente por contrato social devidamente arqúvado nesta Junta Comercial diEstaao
do Pará, sob NIRE no 15200996951, com sede Avenida lo de Dezembro, 1549 , Marco
Belém, PA, CEP 66.095-490, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de pessoa
Jurídica/MF sob o n" 09.256.012/0001-56, deliberam de pleno e comum acordo
ajustarem a pnesente alteração contratual, nos termos da t,ei nã 10.e06l 2}O},mediante
as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

cLÁusuLA PRTMEIRA. A

sociedade que gira sob o nome empresarial
SKYMILHAS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial ALôABOX
SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.
ENDEREÇO

CLÁUSULA §EGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte
à.AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHE& 168, SAL^A- IIO,

CNdCTEçO,SitO

NAZARÉ, BELÉM, PA, CEP 66.040.28I.

OBJETO SOCIAL

cLÁusuLA TERCETRÁ- A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS
COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA . SCM. PINTURA PARA
-DEEM
SINALIZAÇÃO
PISTAS RODOVNruAS E AEROPORTOS. OBRAS DE
URBANIZAçÃO . RUAS, PRÂÇAS E CALÇADAS. MONTAGEM E
TNSTALAÇÃO DE STSTEMAS E EQUTPAMENTôS DE TT.UTT,TNACãO E
STNALIZAÇÃo EM VIAS PÚBLTcAS, poRros E AERoPonros. ôóüÊ-ncro
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ALTERAÇÃO COT.ITRATUAL DA SOCIEDADE SKYMILHAS
LTDA
CNPJ n" 09.256.012/«)0I-56

VARE.IISTA ESPECTALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
INFORMÁTICA. COMÉRCIO VÀRPTTSTE - ESPECNLTZADO DE
DE
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E. COrUrcrNrcEçÃO-.
SENVIÇOS DE REDES
DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÔÉS-.'§I1'
TELECOMUNTõÀÇOES
POR SATÉLITE. PROVEDORES DE ACE§SO ÃS
NN;'CS DE COMUNICAçÕES.
-ãô

ourRAS Arrv IDADE s DE rELEco_MuNrcÀdOrí-Nío
pÉôfu"rtloas
ANTEzuORMENTE. CONSULTORIA EM TPCNbLõCIA
DA
TNNOPU,AãÇÃO.
supoRTE rÉCNrco, MergurexçÀo e ourno§ sÉÃvrços
EM TECNOLocTA
DA rNFoRMnÇÃo. TRATAMENio pe pnoob, i[ôvrboRns
DE senüços
DE APLtcaÇÃo E sERvIços DE HospEDAc'err,Í Ne INTERNET.
,.RTAIS,
pRovEDoREs DE coNreúpo
E ourRo_s senvrçôb
np
rNronúÀõao
Na
rNrERNEr. sERvrÇos DE pNcerynlBra - sÊnüiõós DE
ARQUrrEruRA.
sERvrÇos DE DESENHO rÉcNrco. nilecroNeoos À
anôü-riàruna e
ENGENHARIA. ALUGUEL DE TT1ÁqUMÀq É-ÉOUIPAMENTOS
PARA
pscrurÓruo. ALUcUEL DE oui-üõ^'üãqürNib

E

EeurpAMENros

COMERCIAIS E INDUSTRIATS NÃO ESPECIFICADOS
ANIENTOHI,IÉüfÉ,

SEr,A
DE
MONITORAT,APúO DE SISTEMAS DE
sEcuRANÇA plprRôNrco. ourRAS arrvroeops
PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS ET*APNESEí-NÃó DE senúrços
ESPEiiãiàOOOS

OPERADOR. ATIVTDADES

ANTERIORMENTE-.^BETANAçÃO E MANUTTúÕÀó

DE COMPUTADORES E
DE EQurpAMENros prrurÉruco; nryanaçÀó -e
rraeNúíNç=- DE
EQurpAMENros pJ ggMvrylceçÃo.
- esrecrôNAMElrro
pp
-rúür;
"ã vpÍcuros.
coNcpssroNÁnras -DE Roooúms, por.rres,
-senvrços
iÉà'üç",
RELACIONADOS. eCÊNCns DE yreceN§
DE RESERVAS E

OUTROS SERVIÇOS DE TURTSTVÍO NÃo ESPECIFICaOóS
ANTERIORMENTE..

CNAE FISCAL
9!19€{03 - serviços de comunlcaçIo mutrimÍdia scm.
6t:09-l/00 - suporte técnico, manútençro e outr.os- seniços
em tecnologie da
informaçío.
e manutenção de equipamentos de comunicaçro.
::f{{ry -- repareçâo
95lr-t/00
reparação e muutenie, o" computadores e de equrpementos
periféricos.
8299'7199 'outres atividsdes de seniços prestedos principalmente
às empresas
não especiÍicades anteriormente.
8020'0/0r - advidadcs de monitoremento de sistemas de
segurança eletrônico.
799u2loo - servlços de reserryas e outros serviços de
turismo não especificados
anterlormente.

I

79_!\-2/ffi - agências de viagens.
alugucl de outras mlquinas e equipamentos comerciais
e industriais
nno especiÍlcados rnteriormente, sem operador.
77-39'0199 -

Rcq: 81900O00279624
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ALTERAÇÃO COXTRATUAL DA SOCIEDADE 5I(YMILHAS LTDA
CNPJ n" 09.256.0121000r-56
7733-llOO - eluguel dc mÁquinas e equipamentos para escritório.
Tllg-1,103 - r"r-iços de deslnho técnico relaclonedos à arquitetura e cngenheria.
7f f2-0l00 - setviços de engenharia.
7lI1-ll00 - seruiços de arquitctura63f9-4/00 - poÉais, provedores de conteúdo e outros serwiços de informaçâo na
internet.
63f l-9l00 - tratrmento de dedos, provedores de seruiços de eplicaçto e serwiços de
hospedagem ne internet.
lZtl-ttQD - pinture para sinalizaçío em pistes rodoviáries e aeroPortos'
6204-0/00 - consultorie em tecnologie do informaçIo'
6190-6/D - outras atividades de telecomuniceç6es nlo espcciÍicedas rnteriormente.
6190{/01 - provedores de lcesso às redes dc comunicações'
680-2/00 - telecomuniceções por satélite
6110.8/02 - seruiços de redes de transporte de telecomuricações - srtt.
5223-llOO - estacionamento de veículos.
S22l4lOO- concessionórias de rodovias, pontes, túneis e serriços relacionados.
4752-uOO - comércio vsrcii§tr especializedo de equipamentos de telefonia e
comunicaçâo.
47'l-2t0,t - comércio varejiste especializado de equipamentos e suprimentos de
informátice.
432g-ltu4 - montagem e instahçlo de slstemrs e cquipementos de iluminaçlo e
sinalizeçío em vias públicas' portos e eeroportos.
428-8/ó0 - obrrs de urbanlzaçIo - ruas, prrças e calçadas'
QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA QUARTA. ROSENEIA SOUSA SANTOS admilido neste ato,
nacionalidade BRASILEIRA, nascida em O9 t 12 I 1978, DMRC IADA, EMPR-ESÁRIA,

.I

cpF no 661.877.702-00, CAftTEIRA DE IDENTIDADE no 3610425, órgão expedidor
PC - PA, residente e domiciliadda) no(a) RUA BERNAL DO COUTO, 106, APTO
402, UMAzuZAL,B,F;LÉM, PA, CEP 66055080, BRASTL.

(Um
Retira-se da sociedade o sócio VANDA COSTA GONÇALVES, detentor de 1.000
a
R$
correspondendo
uma'
cada
Mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um Real )
1.000,00 (Mil Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊXCh DE QUOTA§

CLÁUSI LA QUINTA. A sócio VANDA COSTA GONÇALVES transfere sua quotas
de capital soclal, que pcrfaz o valor total de R$1.000,O0 (Mil Reais), direta e
irrcstritamente ao sOciô ROSENEIA SOUSA SANTOS, dando plena' geral e

*-

\sr
"NL»'-

irrevogável quitação.

Req: 8 1900000279624
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ALTERAÇÃO COT.TTRATUAL DA SOCIEDADE SKYMILHAS LTDA
CNPJ n" O9.256.012/0001-56
O sÓcio ESSANDRO COSTA CONCALVES transfere o valor R$ 49.000,00 (quarenta
e ove mil reais) de suas quotas, direta e irrestritamente ao sócio ROSENEIA'SOUSA
SANTOS, dando plena" geral e irrevogável quitação.
DO CAPITAL SOCIAL

cLÁusuLA SEXTA. O capital

social da sociedade é de R$ l0o.ooo,00 (cem mit
reais), em moeda coÍrente nacional, representado por 100.000 lcem mity quotas de
capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada úm4 subscrito e integran).ado, fica
assim distribuído:
ROSENEIA sousA sANTos, com 50.000 (cinquenta mil) quotas, perfazendo rxn
total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado.
ESSANDRO cosTA GONCALVES, com 50.000 (cinquenta mil) quotas, perfazendo
um total de RS 50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

cLÁusuLA SÉTIMA. A l4ministração da sociedade caberá ISoLADAMENTE a(o)
sócio(a) ROSENEIA sousA sANTos, ISOLADAMENTE a(o) sócioiai

ESSANDRO COSTA GONCALVES com os poderes e atribuições de representagão
ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajuàieialmente, podendo pratià todos os
atos comprcendidos 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).

P

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

cLÁusuLA oITAvA. o(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
delà a pena que
vede, ainda que temporariaÍnente, o acesso a cargos públicos, "-f"itos
ou por crime faii-er,t"r,
de prevaricação, peita ou subomo, concussão, peculãto ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra norrnas de defesa da concorrência, àntra as
relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Rcq:

8 I 900000279624
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ALTERAçÃo coxIRATUAL DA SOCIEDADE §KYMILHAS LTDA
CNPJ n" 09.256.012/0'00 f -56
direitos e
CLÁUSULA NONA. O foro pâra o exercício e o cumprimento dos
BELEM/PA'
permanece
ãú.ig.ço"t resultantes do contrato social
já arqúvados
modificadas poi esta alteração continuam em vigor'

CLÁUSULA DÉCIMA. As Cláusula-s
e que não

foram

"*pr"r**"nte

e condições estabelecidas em atos

nos termos de Lei no
Em face das altereções acimq consolida-se o contrrto social,
iO.menOO2, mediante as condições e clúusulas seguintes:

l4ll l/2007 e seu
CLÁU§ULA PRIMEIRA. A sociedade iniciou suas atividades em
ALCABOX
prazo de duraçao é indeterminado, gira sob o. noqe.,empresarial
GOVERNADoR
AVENIDA
SERvICOS DE CoúUNICACAO LTDÃ e tem sedc na
CEP 66.040-281'
PA,
BELÉM,
NAZARÉ,
ll0,
;õSÉ r.,reiCnrn iOS,-SÀiA
CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade por objeto:
6l 10-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm'
tecnologia da
62}g-ltoo- suporte técnico, manutençeo e outros serviços em
informção.
g5l24l}O- reparação e manutenção de eqúpamentos decomunicaçâo'
equipamentos periféricos'
951l-B/00 - ,"pu*çào -*"tr"iao de cómputadorele !e
"
de serviços pre-stados principatmente às empresas não
g2gg-7tgg - ouras

"ti"ia"a"r
especificadas anteriormente.
de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico'
atividades
8020-0/Ol
não especificados
Tggo-2loo- serviços de reservas e outros seniços de turismo

anteriormente.
79LL-UOO - agências de viagens'
comerciais e industriais não
773g-Otgg- aluguetàe o.rrÁ máquinas e equipamentos
especificados anteriormente, sem operador'
-t t oo - aluguel de máquinas e êquipamentos para €scritório.
e engenharia'
Tllg-7103- serriçosãá"à"fto técnico relacionaãos à arquitetura
7ll24t}O - serviços de engenharia'
Tl l l-1/00 - serviços de arquitetura
de informação na intemet'
63lg4tx}- pott"i", p-riáo..t de conteúdo e outros serviços
e serviços de
aplicação
de
serviços
de
provedores
6311-9/oo - tratamento de dados,
hospcdagem na internet.
Ãz,itlõz_ pintura para sinalização em piss rodoviárias e aeroportos.
6204-0/00 - ãonsultõria em tecnologia da informação'
especificadas anteriormente'
619(.-6199- outras atividades de telÉcomunicações não
comunicações'
de
ãtgo-olot - provedores de acesso às redes
6130-2/00 - ielecomunicações por satélite'

ííll

vN
\

.$
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t-ALTERAÇÃocoTTTRATUALDASoCIEDADESI(YMILHASLTDA
CNPJ no (X).256'012/000r-56
6110.8/02.serviçosderedesdetransportedetelecomunicações-srtt.
5223-LIOO - estacionamento de veículos'
a" -dolrias, pontgs, tfuieis e senriços relacionados'
5221-4loode equipamentos de telefonia e
"or,".rrt,eri""
47 52-lt OO- comérciã;"j i* ."p."iuf iáa"
comunicação.

475l.2tol.comérciovarejistaespecializadodeequipamentosesuprimentosde
informática.
432g-|to4-montagemeinstalaçãodesistemaseequipamentosdeiluminaçãoe
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos'
e calçadas.
;ã13-g/ô0 - obras dê urbaniáção - rlrÍrs, praças
é de R$ 100'OO0'OO (cem mil reais)'
CLÁUSULA TERCEIRA. O capital da sociedade de R$ 1,00 (um real) cada uma' e
no valor
dividido em l0o.oo0 (cem mil) quotas'
assim distribuído:

subscrito e

integraúd;

em moeda corrénte no paJs' fica

(cinquenta mil) quotas' perfazendo um
ROSENEIA sousl SANTOS, "onr io.ooo
i"!9q{i?d:'
total de R$ 5O-OO0'00 lcinquenta mrl ryais)
lo]ooo (cinquenta mil) quotas' perfazendo
ãr"
ESSAI{DRO COSiIôõi.ICALVES,
d" nS SO.Oó0,00 (cinquenta mil reais) integralizado'

"*Lú

3.2-Aresponsabilidadedecadasócioércstritaaovalordesuasquotas'
(Art' 1052'

pela integralização do Capital Social
mas todos respondem solidariamente

cct2002).

3.3_AsquotassãoindivisíveiscomrelaçãoaSociedadeecadaumadelas
dá direito a um voto nas detiberações sociais'

a(o)
sociedade caberá ISOLADAMENTE
CLÁUSULA QUARTA.- A administração da
TS6LADAMENTE a(o) Sócida)
sócio(a) RosENEiÃ §ousn sÁ1iTo§,
oi p"g"-t"" e atribuições de representação
ESSA].{DRO COSTÃ GONCALVES "o.r,
podendo praticar todos os
judicial
aüva e passiva ,r" ,*iãauà",
" "*ú"ài"ialmente'
ã" interesse da sociedade' autorizado o uso
atos compreendidos no objeto social, "t-pt"
iazê-lo em atividades es6anhas ao interesse
do nome empresarial, vedado, no entanü,
bem
fo"ãi à" à*fq""r dos cotistas ou de terceiros'
social ou assumir obrigações seja em
outro(s)
di"d"d"' sem autorização do(s)
como onerâr o,, nfiliJÉns-imóveis da
sócio(s).

*b as p€nas da lei, que
CLÁUSULA QUINTA. o(s) administradorGs) declara(P):
socieitade' por lei especial ou em
não está impedido à;';;;á
pena que
",a*ititúà'da
ou por se âncontrar sob os efeitos dela' a
virtude de condenafro

Xlr
§r

ry

"ri-i"4,

,s

frs
Chancela 38643470937305

Página ó

"1,'-

ALTERAçÃocoxtRATUALDASoCIEDADESKYMILHASLTDA
CNPJ n" (X).256.012/0'0Ol-56
p"i:1:1f11:"*'
a caÍgos públicos'
vede, ainda que temporariarncnte, o acesso
"-"
popular'
pe-cul-ato- oar contla a economia
de prevaricação, peiL ou suborno, *n"*rao,
as
contra
ttoà"" de defesa da concorrência'
contra O SiStema frrr**i- nacional, "onttu
propriedade'
relações de consumo, fé pública ou

CLÁUSULA SEXTA:

6.1-oexercíciosocialdaSociedadeteráinÍcioemlodejaneiroe

quando serão levantados o balanço e as
encerrará dia 3l de dezembro de cada ano,
€il conformidade com as prescrições
resPectivas demonstrações financeiras,
contratuais, legais e conúbeis'

6.2_oslucrosouperdasapuradosserãodistribuídosaossóciosna
social. Em caso de prejuízo este podeú
proporção de sua participação nà capitai
o lucro do exercício
ficar suspenso em

L*.

seguinte.

"àr,t"

do ativo Para ser compensado com

CLÁUSULA SÉTIMA:
qualquer sócio, a sociedade não se dissolvená'
Retirando-se, falecendo ou interditado
sucessores e o incapaz, desde que
continuará suaq atividades com herdeiros,
na continuidade da sociedade esta será
autorizado legalmente. Inexistindo interesse
na data do evento' o resultado
liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial
pelos sócios na proporção de suas
positivo ou negativo será distribuído ou suportado
poderá continuar com apenas um sócio
quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade
por mais de 180 (cento e oitenta) dias'
casos
parágrafo Único. o mesmo procedimento será adotado em outros
a seu sócio'
em que a sociedade se resolva em relação

I

t.

*
"L
-s-

cidade de Belém (PA)
CLÁUSULA OITAVA. Fica eleito o foro da
contrato'

e obrigações resultantes deste
para o exerclcio e cumprimento dos direitos

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

:
-(ü
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ALTERAÇÃo coxtRATUAL DA socrEDADE sKyMrLHAs LTDA
CNPJ n" (D.256.012(n0r-56
de

üzv,i;

junho de 2O19.

lr, .r,.0.,
VANDA COST(GONÇALVES

$T=1*

SANTOS

A GONCALVES

tadnttrt6 tíúcaór6
. VANDA COtÍA
rLhüâo d. l0ta.
wr(hdô.

@Íüa

6'

K'1,

)t[:r,' t ,

Tãôelimâto dê

Rmrúa Teeziüa dê Xós
A!8,ârô^A-n'6.tl&-Co
mlm
oa

vÍôóiô (.1 rm{r)
aq,3r

da:

arEa ..

N
\.
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Resultados:

Verificar Autenticidade
Consultar

RPS

CNPI: 09.256.012/0001-56
Razão Social: ALCABOX LTDA

Cronograma de Ingresso

Cidacle: BELEM

Legislação

Site:

O:

UF: PA

Endereço: AVENIDA

Consultar Substituto

Autorizada a emitir NFSe em:

GOVERNADOR IOSE

MALCHER Número:

(

www,skymilhas.com.br

Resumo:

Listagem de EmPresas
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Perguntas e Respostas
Regime em Lote
DFMS contingência

Manuais de Ajuda
Vrdeos Tutortais
Fale Conosco
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www. leadigitalbel.com.br/níee/
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Simples Nacional - Consulta Optantes

I
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)ata da consulta: 0410812019

À ldentificação do Contribuinte

- CNPJ Matriz

CNPJ : 09.256.01 2/0001'56

AopçãopeloSimplesNacionale/ouSlMElabrangetodososestabelecimentosdaempresa
Nome EmPresarial : ALCABOX LTDA

l8

Situação Atual

pelo Simples Nacional
Situação no Simples Nacional : NÃO optante
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

-8 Períodos Anteriores

Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não
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Agendamentos (Simples Nacional)

rl

L
\

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem
rE Eventos Futuros (Simples Nacional)

EvontosFuturosnoSimplesNacional:NãoExistem
,E Eventos Futuros (SlmEl)
Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem
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SINTEGRAJICMS - Consulta Púublica

04t08t2019
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Data da consulta

IDENTIF
CNP]

UF: PA

Inscrição Estadual: 1.5.267.953-7

09.256.012/0001-56

Razão Social: ALCABOX LTDA

ENDERE
Logradouro:
Número

AVE GOVERNADOR ]OSE MALCHER

Complemento:

168

Município:

UF: PA

Endereço Eletrônico:

Bairro

SALA 110

NAZARE

CEP: 66040281

BELEM

COM, BR

CONTATO@BELCONTA.

Telefone: (91) 32221533

INFOR

COMPLEMENTARES
Principal:
611OBO3 - Serviços de comunicação multimídia -

SCM

Secundário:

- Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador
- Agências de viagens

-

õutras atividades de serviços prestados principalmente às empresas

não

anteriormente
arquitetura
engenharia
deienho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- Rluguêl de máquinas e equipamentos para escritórios
- Outias atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
Atividade Econôrnica: - úãntagem e instaíação de sisteóas e equipamentos de iluminação e sinalização
em vias públicas, portos e aeroportos
- Consultoria em tecnologia da informação
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia rta informação
especificadas
- Serviços de
- Serviços de
- Serviios de

|

-

Tratamento

de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços

I

)

de

hospedagem na internet
- Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

-

SLrviçbs

de

reservas

e outros serviços de turismo não especificados

anteriormente
- comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- Estacionamento de veículos
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- Serviços de redes de transportes de telecomunicações - SRTT
- Telecomunicações Por satélite
- Provedores de acesso às redes de comunicações
- Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Dâtâ da Inscrição Estadual

1,41t2/2007

Situação Cadastral Atual: Não Habilitado

Data desta Situação Cadastral

29/03/z0tt

Observaçôes: -EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-E DESDE OTIO7I2OT2.
Regime de Apuração de ICMS: Normal

Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA

Voltar p-ara-Iova-sglcção de contribuinte
Acessar cadastro de outro

(PA)

Estado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

ALVARA DE LICENçA / 2019

Secretaria Municipal de Finanças
No Guia

Data

172.1596

21 1.028228-7

10!0412020

I

Nome ou Razão

ALCABOX LTDA
I

I

AV GoVERNADoR .IOSÉ UaICHER OOO168 SALA í
Bairro: NAZAR?

1O

CEP:66O40281
Atividade

CNPJ/MF

CPF/MF

01lo7120'|.9

09.256.012/000166
Social -

do

- SCM. PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOV{ARIAS E AEROPORTOS. OBRAS DE
URBANIZACAO. RUAS. PRACAS E CALCADAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO
SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDI,A
EM VIAS PUEL

NAO

I

Belém 10 de JULHO de 2019
I

o,-,.n"ifuffi****

I

,Pr,:m**

I

Cóttigo de autenücação: E21L96 D0A59N 7O5VX1 41ABA9 G2A26R
Emitido

m

04 dê ÀGOSTO de 2019
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MTNISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

,

cERTtDÃo PoslrlvA

cou EFEtros

DE NEGATTvA DE DÉB[os RELATtvos
FEDERATS E A DiV!DA ATIVA DA UNÉO

Aos rRtBUTos

Nome: ALCABOX LTDA
CNPJ: 09.256.01 2/000í.56

Ressalvado

o

direito de

a

Fazenda Nacional cobrar

e

inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuraàas, á certificado que:
1. constam débitos administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1g66 Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideraçáo para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
NacionaÍ(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
!

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 contribuiçôes sociais prévistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.21 2, de 24 de julho de 1 g9.t .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2110t2014.
Emitida às 18:39:05 do dia 08/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até O4lO't 12020.
Código de controle da certidão: 9CS3.B7DC.6BAí.CBO8
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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https://app.sefa. pa. gov.br/emissaocertidao/emitirCertidao'action

25107t2019

SERVIÇO GRATUITO
.1.

iffi

,l
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO D E REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUT
Nome: ALCABOX LTDA
Inscrição Estadual: 15.267 .953-7
CNPJ: 09.256.0t210001 -56
pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
Ressalvado o direito de a Fazenda
apuradas' e
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser
cuja exigibilidade
certificado que CONSTÃM, até a presente data, pendência§ em seu nome,
de Estado
Executiva
pela
Secretaria
está suspenia, relativamente aos débitos adminislrados
da Fazenda, de nahreza tributilria, incritos ou não na Dívida Ativa.
2006
'
A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n: 2.473, de 29 de setembro de
da
efeitos
mesmos
da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, tem os
e

pela
Certidão Negativa e somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade,
no endereço
Internet, no-portal de Serviçà da Secretaria Exicutiva de Estado da Fazenda
eletrônico www. sefa.Pa. gov.br.

Emitida às: 17:20:28 do dia 2510712019
Válida atéz 2110112020
Número da Certidão: 7020190804241 05-8
Código de Controle de Autenticidade: DE44BC I 6.2ECF

1

I

A5

-6

1

F280F7'13C207 53

Observação:
notificação
- Nos termos da legislação pertinente a presente certidão poderá, independentede
hipóteses
as
previa, ser cassada=quando, dentro do pêrioao de validade forem veri{icadas
de 2006, como também
ii"ririu, no art. 6. áa Instrução Normàtiva n.o 0019, de 5 de Outubro
àm decorrência da suspensão de medida liminar'
publicidade do fato por
- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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https://app.Bêfa.pa.gov.br/êmissao'cêrtideo/emitirCêrtidao action
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https://app. sefa. pâ. gov. br/emissac'certidao/emitirCertidao. action

25t07t2019

SERVIÇO GRATUITO
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

TRIBUT

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA N
Nome: ALCABOX LTDA
Inscrição Estadual: 15.267 .953-7
CNPJ: 09.256.0121000 I -s6

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, ate a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributríria, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n." 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: l7:20:28 do dia 2510712019
Válida atéz 2l10112020
Número da Certidão: 7 02019080424106-6
Código de Controle de Autenticidade: I A545DC9.DEFDF67D.20C84590.

I

I

00927

D48

Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9o da Instrução Normativa n.o 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de oficio, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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https://app. sefa. pâ.gov.br/ombBao-c€rtidao/€mitlrCertidao.actlon
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICIPIO DE BELÊM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

t

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
Processo no: 080966/1 19/2019

Contribuinte:

ALCABOX LTDA

CPF/CNPJ:

09.256.012/000í -56

lnscrição

172159-6

lnscrição

01 4t34883t 42t 61 tO37

Endereço:

AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 1 10

4/000i023-30 (ALUGADO)

lnscrição(ões) D. Ativa de Credito(s) Não
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela
Secretaria Municipal de Finanças com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 ,
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional- CTN).
it
:i

Certidão emitida às '14:54 horas, do dia 3010712019 com fulcro na instrução
Normativa no 06i2009-GABSiSEFIN, de 30 de novembro de 2009.
Validade: 90 ( noventa ) dia(s)
Codigo de Controle de Certidão : UJCC.WTBO.HHHA.G0CY.OQMR
Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas
validade quando veriÍicada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

L.
.cô

Secretaia Municipal
de Finanças

!ü ,nrrlnull

§,ETrtIÍD

Rua 15 de Novembro 155, Bairro Campina. CEPr 66.013.060 Belém-Pará
Í€lefoner (91) 1073-5211 / 3073-5212 FAx: {91) 3073-5213
emetll 6ebr-reÍin@brlem,po,Bov.br

.t

*

Consulta Regularidade do Empregador

04/08/20'19

).

C/I.TAA

.
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Certificado de Regularidade do
FGTS. CRF

Inscrição:

09.2s6.012/ooo1-s6

RAZãO SOCiAI:

ALCABOX LTDA

Endereço:

AV GovERNADoR

rosE MALcHER 168 /

NAZARE

/

BELEM

/

pA

/

66040-281

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, ceftifica 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 quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.

Validade:

29 I A7

Certif i ca çã o

I

/ 2Or9 a 27 / OBI 2OL9

Núm

ero

z 2O L9 07 29 023 3 43837 4 68 0 5

Informação obtida em 04/08/2019 21:17:36

A

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

§- rC

q{

https ://consulta.crf .caixe.gov. br/coneultacrí/pagêo/consultaEmpragedor.JeÍ

1t1

t<

L
cERTTDÃo NEcÀTrvA DE

oÉgrros rRABALHrsrAs

Nome: ALCABOX LTDA

E FILTATS) CNPJ: 09.256.01.2/0001-s6
Certidão n" :
Expedição: 29/0"1 /2079, às 0B:53:08
Validade: 24/0I/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
(MATRIZ
178049261/2079

que
ÀLCÀBOX
LTDÀ
(!{ÀTRIZ E FII.IÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no
09.256.0L2/0001-56, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.444, de 7 de lulho de 20\L, e
na Resolução Administrativa no L410/20f1- do Tribunal- Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes 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 juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agênci-as ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Certif

ica-se

Certidão emitida gratuitamente
rNroRMAÇÃO TUPORTAITTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação
das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais
inclusive no concernente aos
trabalhistas,
previdenciários,
recolhimentos
a honorários,
a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Le

.y

t\.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

i.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, FAZENDA E GESTÃO ORçAMENTÁRIA

TERMO DE RECEBIMENTO DE SEGURO GARANTIA N'034/2019
(Art. 56, §1o, inciso ll, Lei Federal no 8.666/g3 - Seguro Garantia)

MODALIDADE: PROPOSTA

Recebemos da empresa ALCABOX LTDA, inscrita no CNPJ sob o número
09.256.01210001-56, localizada à Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER, No 16g, SALA
110 BAIRRO NAZARE CEP 66040-281
BELÉM/eA, a CARTA DE FIANÇA No
0007.11417312019 da RBM MERCHAND BANK, inscrita no CNPJ 20.401.956/0001-06,
com sede à Av. Vida Nova no 28 - sala 905-A
9o andar - Jd. Írlaria Rosa, CEp 06764045, Taboão da SerraiSP, no valor de R$ 855.360,00 (oitocentos e cinquenta e cinco
mil e trezentos e sessenta reais), com vigência de o5to8t2o19 a 05/01/2020, referente à
GARANTIA DE PRoPosrA de LICITAÇÃO de coNCoRRÊNCtA puBLtcA N" 001/2019CPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 26.001.009/2018-SETRAN, objetivando a
MAIOR OFERTA PARA O DESENVOLVIMENTO, TMPLANTAÇÃO, COORDENAÇÃO E
oPERAÇÃo Do ESTAcIoNAMENTo RorATtvo ELETRôNtco pAco, ,,zoNA
AZUL" NO MUNICIPIO DE
.(

-

-

-

-

IMPERATRIZ.MA.

lmperatriz, 02 de agosto de 201g.

zÉ

.,/

i

Jose de wama r Fiquene Neto
Diretor do Tesouro e Finanças

\!-/
.§

Rua Rui Barbosa,20S, Centro
CEP: 65.900-440 lmperatriz - MA
www. irnperatriz. ma. qov. b r
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TERMO DE ABERTURA
Diário no 06

Contém o presente livro 10 (dez) folhas numeradas de 01 (um) a 10 (dez),
e servirá de livro díário no 06 da Empresa ALCABOX LTDA, estabelecida à
Avenida Governador Jose Malcher, 16g, sala 110, Nazare, cEp: 66.040-2g1,
Belem/Pa, com CNPJ: 09.256.012/0001-56, Registrada na Junta Comercial
do Estado do Pará (JUCEPA) sob o no 1s200996951 em 14t11t2007.
Encerramento do Exercício Social

- 31 t12t2}1g
Belem-Pa, 0B de Julho de 201g
I

1

R
EIA SO SA SANTOS
Sócia-Administradora
CPF: 661.877 702-00
RG: 3610425 PC/PA

.Ç
..)Y

ANDR
HA
E TAVARES LOPES
Conta
CPF: 948.235.962-34
cRC/PA 01688-0

JUt'lrA coMEp.ctÀi- Do ESTADO oo pARÁ

'[ermo de Autenticação

t olooooos-o

O píesenie h./roírcha, por mrm exafiinado c coníerido. aci -- )s ern cotloínlrdade c,)in a
legislação em v;Eoí ern r:eu: tero'os de abenura e enceÍí.rildstú.

I

'.i't JuL.,Iol$ -,.,;}h}.Í,t,#.;§
/ i
À'ii':;i';:;ô:;"T;ü'i;;t,ií;,i
BELEM

cArRrÓRIo VAL.DE.cÃES

cerr iflco e dou íé, que a presente É
cop ia, confere com o origlnal Õ
que me foi exibido nesta data, pelo autentico esta via.
sinal L,i.de verdade o=
r

O
§erit:

11

r.015.???-245

Autorizada

r-,

i

.

lt'-

i,_
10

I C\UL.20ls/

"-@,

TERMO DE ENCERRAMENTO
Diário no 06

Contém o presente livro 10 (dez) folhas numeradas de 01 (um) a 10
(dez), e servirá de livro diário no 06 do período de 01 de Janeiro à 31 de
Dezembro de 2018 da Empresa ALCABOX LTDA, estabelecida à
Avenida Governador José Malcher, 168, Sala 110, Nazaré, CEP: 66.040281, Belém/Pa, com CNPJ: 09.256.012/0001-56, Registrada na Junta
Comercial do Estado do Pará (JUCEPA) sob o no 15200996951 em
14t1112007.

,/

Belem-Pa, 0B de Julho de 2019.

AND
Con
CPF

OUSA SANTOS
tn istradora
Sócia
CPF: 661.877.702-00
RG: 3610425 PC/PA
ROS

EIA

E TAVARES LOPES

.235.962-34
cRc/PA 01688-0

canróRto vAL_DE-cÃES

Certifico e dou fé, que a presente

$

copia, confcre com o original

que me foi exibido nesta data, pelo
qual autentico esta via.
cle verclade

C.,J
irftr

rÍr

1-1

.r.015.?Ti.2rH

Soaru

e
=

o
o

A('TH
§órir:

B

'J)ru

tte Autorizaclà

\

,

ATCÂBOX ITDA
CNPJ:

O9256.01210001-56

NIR€:1520GD6951

BAIÂÍ{çO PATRtirONLAt ENCERRADO EM rLI Lzl 2Ot8

f - Âtlve

zat.9!i9.47
üt3.547,54

1.1 - Orcubntc
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa
L.t.z - Realizável a curto prazo

60.049,3s
35.267,81

1.1.2.1 ' Cllentes
L.1,2,2 - Estoques
1.1.3 - OutÍos créditos

22.852,15
s8.230,38

L2- ilao Grculantc

72.411.S3

12.415,56

2.652,48
2.652,48

1.2.1 - Realizável a Lonso Prazo
1.2.1.1 - Contas a Íecebr (LP)
L.2.2 - lnvestiínentc
1.2.2.1 - I nvesümentoo diversos
1.2.3 - lmobilizado
1.2.3.1 - Aüvo Fixo
1.2.3.2 - Cornpuadores

2.4t7,83
2.4t7,83

67.y1,22
48.981,44
9.814,52

1.2.3.3 - Môrcis e UtensÍlios
1.2.3.4 - (-) Depreciação Acumulada

17.526,00

8.9ú,74

ferclue
2.1- Orcubntc
2.1.1-ContasapaSar

a25.1139.O7

2_:

35.7ü1,13
16.235,32
L9-476,81

2.1.42- Prorisões
22 - tlão Orculante

2r.765,í'
29.765,50
180.481,44

2.2.1- Dívidas de Longo Prazo
23 - P.trlmônlo uquldo
2.3.1- Capital Social
2.3.2 - Reserva de Lucros

100.ooo,oo
60./t81,44

R€conhêccínos a cratldão das iôÍonnaç&r presades na prc!.nta DernomtÍaçIo FinaÍrcek , com bas€ íra5
inforrnaçõcs c documentaçõcs apretcntedas pcb cmprcsr. Occbramos que as inÍormeçpcr são vcrdadciras e
Junür Comcrcbl do Btado do PeÍá êÍn
íoÍ.m tÍanrcÍitas nec úolh.s dG 02 a Gl do Uwo Diário ne 06, ÍGalítado
l:OlO7 l20t9, Í.3tu ro n 19/@6635.{r.

n

(-Âr..Je5.

Bclém, 17 dc iulho de 2Of9.

,

RosEr+tA soÚsA sANTos
CPF: 661.877.7O2-OO
C?T

RG: 361(X25 FC-PA

crc/rr

Sócia Administradora
ôe \Q,

ü

#,
T1E

tr5

"""*riil''"
rillfirflilffiililltfliltfl

CertiÍico o Registro em '19/07/2019
Arquivamento 20000616404 de 1910712019 Protocolo 195295498 de 1810712019 NIRE í5200996951
Nome da empresa ALCABOX LTDA
Este documento podê ser veriÍicãdo êm http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacâodocumentos/autênticacao.aspx
Chancela 341 396892541 58

*t

!

"i!
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ATCAEOX LTDA
CNPJ:

(D.256.012/mOr-56

NIRE: 1520O996951

ocMoNsTRAçÃO DO RESUTTADO OO EXERCÍGIO (OREI

Rcalt Brut dc Scíüço3

DC

:1D.210,46

79.W,20

(-) Deduções

(r) Rccrlte Uqdda de S.Ívlço3

:m.:166,26

(-) Custos Operacionals

1tP.137,90

(=|
(-

2018

1t,22,,§

tuoo 8ruto

80.395,29

) Despesas Operacionais
Despesas Administrativas

8.592,y
607,10

Despesas Financeiras Uquidas

Outras Despesas TributáÍias
Despesas Comerciais

8.545,6E

22.6fi,t7

(z) tucru Opcr.doorl Uquldo
(-) Outras Receitas e Outras Despesas

!r7.&13,G

(r) ficro Uquldo

37.&I3,(B

Rcconhcccrnos a cxatldto ôs lníormeçôet pÍe3t das na pÍcsêote DcÍnonstrâção FlnãncciÍ., com basc nas
intoíínaçõê3 e dodrmcntaçõcs aprcsentada3 peL êÍrpÍc3â. Dcclaramos que es lníormaçõcs são sdadcins c
Íoranr trenscritas n- íolras de O2 a 09 do tivro üárb nr 06, ÍctirtÍado na ,unta Comcrdal do Estado do Paá cm
§lorlm§, íctlrtÍo n 19/006639-{r.

Belém, 17 de iulho dc 2O19.

er&."P.+-.
ROSENç|A SOI{SA SANTOS
CPF:

ú1.877.702-00

RG:3610425PC-PA
Sócla Administradora

I

râ r9

s

Q)

f#

Certifico o Registro em 1910712019
Arquivamento 200006í 6404 de 1910712019 Protocolo 1 9529il98 de 1810712019 NIRE 1 5200996951
Nome da empresa ALCABOX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 341 396892541 58

I
ATCABOX TTDA
CNPJ:

(D.256.O12I00O1-56

NIRE: 152üD!)6951

ocrio,ÚsrnAçÃo

DE LrrcRos E

PnEuÍzosAcrrMulÂoo§ (Dr'PAl

Totalde Lucros Acundadoc qn2017
Lrrcro do Exercícb

0,00

2018

37.933,os

Totalde Lrrcroo Acr.ÍÍxJados Artes da Destinação

37.&!3.O8

Destinação do Lrrro
Resenra de Ltrcro
Divklendos distibuídos

37r33,O8
37.833,O8

0,00
0,00

Tdal de Ltroroe Acumuhdoa em ãllE
n

prc!êotê Í)ernoGtraçao Financêira, com barc nas
Rccoolrêcaíno§ a .ratidão das inÍorma@s prêstedâs
infornraçõcs c docurrcmeçôes apr"scntâdas pcb cmprc:. Dcclrramos qrc as informaçõcs slo vçrdadcira: c
fonrn transcritar na íolrr dê 02 . O!, do tivÍo üárlo nc 06, Ícgl3tÍ.do ne Jontr Co,mcrcid do Estado do P.íá crn
l:Ol OT 2o19, cceistro n l9^D663s{.
Belém, 17 de iulho de 2O19.

SANTOS

6É'1.877.702-00

RG: 361O425 PC-PA
Sócia AdmlnistredoÍe

I

s

$

t

f,ffi

'd3-I
"-'::::lI''"

CertiÍico o Registro em 1910712019
Arquivamento 20000616404 de 19to712019 Protocolo 19529s498 de 18t0712019 NIRE 1s2009969S1
Nome da empresa ALCABOX LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticâcaodocumentos/autênlícacao.aspx
Chancela 341 39689254159
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ATCABOX ITDA
CNPJ: O9.2

56.OUlmO1-56

NIRE: 1520OÍD6951

Írorcrs FnAilcErRos Do ExcRdcto

!ndiç9 de Liguidez Geral
indace de Lrcpldez Conente

lnúce de SohÉncra Geral

DE 2o1g

lAtno Crrculante + Realizáwl a Longo Prazo
lPassivr Circulante + Passivp t{ão Circulante

I

2.39

Al,Yo Crrculante

lPassiro Circulante

.l

leaseiro Circulante + Passiro Não Circularne

3 tts

lÀi!-Etef--

30

ô cr.tadão das iníormaçôas prcstadar na píascntc OêíDnstr.çlo tinôocciÍa, com bosc nas
infornuçõcs e documcÍtafõc apcescntadas pcla empÍêsa. Dcchrernoc quc as lnfornr.rçõcs slo vcrdedeiras e
íoíam trantcÍltã nas íohas de 02 a 09 do tiwo OaáÍlo n,06, ,cABtrado í!. runt Coíoeíca.l do E3t do do Perá era
,:OlOUzOlg, rcdrtro n 19/006t635{.
Rcconheccrnos

Belém, 17 dciulho de 2019.

4a*W.

nosEí{rÀ3õEn-saníos
C?Ç:661.877.702-0í)
RG: 3610425 PC-PA

crcr?r

Sócla Adminlstredorâ

M
f,*,

Certifico o Regisho em 19tO7t2O19
Arquivamento 20000616404 de 19107t2019 Protocolo 195295498 de 18t071201g NIRE
15200996951
Nome da empresa ALCABOX LTDA
Esto documento pode ser verificado em http://Íegin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 341 396892541 58
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO
ESTADO DO PARA

CERT|DÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO

õo pÃú

cERTtFtcA que o profissionat identiÍicado no presente documento
atividade contábil
encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da

is-rÁóo

estabelecido no art' 25
nesta data, de acordo com as suas prerrogativaã profissionais, conforme
e 26 do Decreto'Lei n.o 9.295/46.
quaisquer débitos ou infrações que'
lnformamos que a presente certidão não quita nem invalida

deste registro, bem como não atesta
áôrturlorr"nie, venham à ser apurados contra o titular
I"griárúrdá dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade'

ffi

GO}TSELHO REGIONAL DE GONTABILIDADE' PA
Certldão n.o: PÀ20í 9/fl10029Ê{
úái'iiãiÃnônÊ cHARoNE rAvAREs LoPES cPF: e48'235'e62€4
CRC/UF n.c PA4í61E8rO Gategoria: CONTADOR

Validade: 02.í0.20í9
Éi""riJ.ae, EDITAIS DE LICITAçÃo

mediante número de controle a
Confirme a existência deste documento na página www'crcpa'org'br,
seguir:

CPF : 948.235.962'34 Controle : 8233'8547'9174'9488

a

I
I

I

(f
I

t*

PODER JUOICÉRIO

oe.ruóirçA Do EsrAoo oo panÁ
rôRum clveu DA coilARcA DE BELÊtl

TRTBUNAL
'-

CERTIDÃO .IUOICIAL C|VEI NEGATIVA
Certifico,queapquerimentodaparteinteresgada,revendoosregistrosde
ptttãnt" data' êm{ace de SKYMILHAS LTDA'
distribuiçâo, de 10 de janáiO ae t$gO,':Jã:.
Estadual de 10 gtau' 2o grau e nos
cNpJ 09.256.012y0001-s6, NADA CONSiÃ 1á .lustiç'
AÇÔES CIVEIS em que é parte como
Juizados Especiais Jo Ért Oo ao Párá] tef"rãnt" e
requerido(a).

I

'-

Observaçôes:

,:.

Dislfiquição deste Fóru.m.
1. Certidão expedida gratuitapente, através da Cdntral de
2. A informaçao Oo io Aà Cpf ou CNPJ aciúa é-dê- responspútiqaOe !:-to]i"n"nte

da certidâo'
pena
de incorrer na
sob
devendo a titularidade iér conhrida pelÔ'iiriteiêssado'e'desiinatário'
Penal Brasileiro'
prática dos atos tiplcos preyistos no§ arls';2g9'§:t:;iart"QQle-go4 do Código
página
do Tribunal de Justiça do
3. A autenücidade desta certldâo poderá sei'connrmlda na
i
do Pará(www.tipa.1us.bÔ, nomênu.ite'co$ulia-1'':t" '' '

Estado
4. Este documento e válido somente por 90(noventã) dias'
dias após sua
5. A autenticidade poderá ser efetivada; no.márimo;-até.90(noventa)
.

:'t.,,i

..'

-

." ,.,

expedição'

;,.

..:l

0anlolle Llma ds Araujc
Aurllisr Judlclârio
ltrt.91§9.5

5 junho, 2019

Servlço

il.r.25902

dàEaltoe

Clvel

de Açôca dc

lnformegÕor conüdrr neata Certidão
patrlmonlal, Falâncle e
ExecuçIo

Ac

Exccuçâo Flrcat, llunlclPel

Clvcl

e

Comcrclll'

Fsmlllt,

e

gus

í912009'CJRIf,8,
Cerüdâo em coníormldado com o Provlmento
913:30:54
05,0ô'201
Certidáo exPedida gratuitamenta
Eetá
CONTROLE: 0S05í 306711 225
Libra
Válida até 03/09/2019 00:00:00
dr orddlo no rltc

6m:

cerüdlo únlca Prm Ícltor clvelr'
ô

snitÍla

idede ciül'
com maior
apona§ paÍa pes3o88
1

Comprovrçlo rh rubntlcldrdo

Scanned bY CamScanner

Autencidade de CeÍtidão

04/08/2019

Autenticidade de Certidão
1.

lnicio

»

Autêntlcldado do Csdltlào

Autenticidade de certidão comprovada
Pesquisa

Data de Emissào:
05/06i 201

Certldáo de Antê@dêntes CÍiminais
(JuBtlçâ tiilltaÍ)

'pará,
"eànte

Autsntlcldade de CeÍtidâo

ao Tribunal de Justiç3 do Estado do
em nomê de SKYIIIILHAS LTDA, emltlda
óaoomrs às 13:30:9{, com validade ató

067 11225

CeÍtldão de Antecêd€ntes Crimlnals

a veracidade da certidáo de
ÃnteceAent s Cíveis, número 061112115'
Confirma-se

NúmoÍo do ContÍolo:

Consulte também

"*
03r09/2019.

I

Hora omissão:
'13r30:54

lmprimir

Observação

I

últimos digitos contidos na-cêrtidão'
'12345678

.

Oiqite apenas os

.

e completos'
Éara melhor pesquisâ digite os campos obÍigatóÍios

\/

ÉÉmplo 999912345678 digitar apênâs

$
TJ/PA - Tribuna' O"

*"i*

do Estado do Pará

do Éstado do ParáO 2019 - TJ/PA - Tnbunal dê Justiça
'
so"á - cep'ooot 3-710 - BBIém - PA
nv. nrmiranie-àárroso n" 3089 - eairá'
Estê site Possui rêcursos de Acessibilidad6'
Central de Seruiços 3289-7100
20:ooh'
Horârio de atendimento de 08 00h às

\

111

httpeJ/coneultac'tlpe'.lue

br/consultapmcê86ual/pagee/cartidao/index'lrp

L

H

g

J.IN"

PODER JUDICÉRIO
TRTBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DO PARÁ

a

da certidão de

Antecedentes
Cíveis, número 06711225, perante ao Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, em nome de SKYMILHAS LTDA, emitida

Confirma-se

veracidade

em 05/06/2019 às 13:30:54 com validade até 03/09/2019'

I
i

Pâgina

.rA^t

§ffi-í
\WEFZ
-{(iÊxãz

DE REcrsrBg-E-eurrAçÃo
PESSOA IURIDICA
dê 1966
Lêa Federal Í{o 5194 de 24 dc Dezembro

cERrrDÃo

No 19244212í,L9

CREA-PA

'1,

Emissão: 3LlO7l2Ol9

validade: 27 lOrl2o2o
Chave: 72C62

do Pará
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

CERT|F|CAMoSqueaEmpresamencionadaen@ntÍa.seregistradanesteConselho'nosTermosdaLei5,194/66'@nformeosdadosimprêSsos
do Pará - CREA-PA'
em dêbito com o conselho de Engenharia e Agronomia
nao
nesta certidâo. .ERTIFICAM.S, ainda, que a Empresa
"J"n"ontr"
responsávêl(veis) técnico(s)'
estando habititadu

" "r"r"",

circunscÍita a(siat'iuuiçao(çoês) de seu(s)

"luã"ãtiv-iãaães,

lnteressado(a)
Empresa: ALCABOX LTDA

-

CNPJ: 09.256.012/0001-56
Rêgistro: 0001538614
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 100.000'00
Data do Capital: 1411112007

Feixa:2
Atividades CNAE:

E MANUTENÇAo
ObierivoSocial:SERVIÇOSDECoMUNICAçÁoMULT!{9|A?SCM:-SUPoRTETÉ-CNICO'MANUTENÇÁOEoUTROSSERVIÇoSEM
eàurpnuer'r19i ?E coi'IuNlcAÇÃo ;REPARAÇÃo
AS
DA tNFoRMAçÃo. ;REPARAÇÃ. E MANU#ii;Ãdõà
TECNoLoGtA

PRINCIPALMENTE

ATIVIDADES-DE SÉÀVIÇOS'PNESTADOS
ELETRÔNICO.
DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOã' õúiúS
DE MONITORAMEíiOãÉ'SiéTEMAS DE SEGURANÇA
ATúióÁóES
:.
"Ã''-e*êÉ*nenA
ANTERIORMENTE.
'
EMPRESAS NÃO ESPÊCIFICADAS
;sERVlÇos DE ENGENHARTA
,
oELEcôúúNrcAçôES).
RELAcroNADos
iÊcNiôo
TRATAMENT.
sERVrÇos DE oESENHo
OurnoS sÉnVrçOS DE INFóRMAÇÂO NA INTERNET : ACESS. Às
(TELECOMUNICAÇôES). : poniÃrS, pnoVEDORES DE CONTEÚD. É
rlÀ iNlen*Êr' PRovEDoRES DE
Ho-sPEDÁéÉú
DE
Élenvrõõs
oc-1lcrçlo
pRovEDoRES
sç
oÉ se-ávrços
?
óe oaoos,
pOn'Jeielirel :senvtços oe náüi'ór TúNSPoRTE DE rELEcoMUNlcAÇÔES
i

REDES DE coMUNtcAÇÕES. ;TELECoMUNICAÇôES
SRTT. ; OBJETIVO PARCIAL
RêstriçÕês do Obietivo Social:

MALCHER'
Endêreço MatÍiz: AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ

1

OA,

SAU

110, NAZARÉ, BELEM, PA,66035065

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data lnicial: 30/07/201

I

Data Final: lndefinldo
Registro Regional: 00001 53938DDPA

Descrlçáo
JURIDICA
CERTIDÁO DE REGISTRO É OUITAÇÂO PESSOA

-

lnformações, Nota6
constantes de seu
pelo conJunto dos acêrvo3 técnlcos dos proflssionals
- A cepacidado tócnlco{roflssional da empresa ó comprovada
quadro tócnico.
em cÍimê prúvlsto no Código Penal
- A falsiflcação deste documento constitui€â
nela Gontldoa
qualquer alteração posterior dos olementos cadastrais
- Esta coítldão pordBrá a valldade, caso ocoíÍa

._-

Únima

lnuidadê Paga

Ano: 2019 (1/1)

.--

Autos de lnfração

Profissional: ANDRE CARVALHO SALGUEIRO
Registro: 1í0422544-9
CPF: 787.579.082'49

oata lnicio: 30/07/2019
Data Fim: lndefinido
Data Fim de Contrato: lndeÍinido

rg
o

Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÔES
Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 09
Tipo dê Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

podê
A autenücidade dosta cartidáo

$r
--

tlt

@m â châvê: 72c62
vaÍifimda em: http;l/cÉa+a.sitac.@m,bí/pubricd.
por: sdsPt' iPi 177'185 '139'203
lmgmsrc êmi 31/07/2019 àr 06:60:'17

(

:-,

-t

Pâgina l/ I

/{-\

rffir

"ffi+f1

CREA-PA

CERTIDÃO DE REGIST.RO E QUITAçÃO

PESSOA FISICA
Lêi Federal No 5194 de 24 de Dezembro dê 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

No 19244412OL9
Emissão: SrlOTlZOl9
Valldade: 3ll03l2O2O
Chave: z5865

nos termos da Lei 5.194/66, de 2411211966' conÍorme os
CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registredo neste Conselho,
Lei, que o interêssado náo se encontra em débito com o
reÍerida
69
da
68
e
noi
artigos
feôê
o
êstabelecimento
ainda,
dados acima. CERTIFICAMOS,
CREA.PA.

lnteressado(a)
Proíssional: ANDRE CARVALHO SALGUEIRO
Registro: 15O42?U4-9

-

CPF: 787.579.08249
Endereço: Travessa NOVE DE JANEIRO 444 APTO 402, S/N' FATIMA, Belem, PA' 66060400
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 16108/2007

Título(s)
GRAOUAçÃO

-

ENGENHEIRO DE TELECOMUNICAÇÔES

AtribuiÉo: RES 218l/ 3 CONFEA ART 09
Data de Formação:

16101 I2OOT

Degcrlção
CERTIDÃO DE REGISTRO E OUITAÇÃO PESSOA FISICA

-

lnformaçõ$ / Notas
pcnal Brasllelro, suJôitando o(a) auto(a) à respêctive ação pênal'
A falslÍiceção dêste documênto con3$tul€e em crimo prevlsto no código
esta certidão pêrderá a sua validade
- CERTIFICAiIOS quo ca6o ocorra(m) alteração(ões) no(s) êlêmênto(s) contido(s) neste documsnto,
pâÍa todos os êfeitos.
elêmentos câdastrei§ nêla contldoG'
- E6ta c€Ítldão pêrderá a validade, caso ocorra qualquer altêração Po§têrloí do3
- Válido am todo

terrltório nacional.

Úttima Anuidade Paga

Ano:2019 (1/1)

.=-

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ALCABOX LTOA
RegistÍo: 000153861-6
CNPJ: 09.256.01 2/0001 -56
Data lnicio: 31lol 12019
Data Fim:

lndeÍinido

/

Data Fim de Contrato: lndefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

p

A autêntiodade desta C€ítk âo podo s6Í

verifi€da sm: hnp://croara.silac.@m.br/public.y', m a chave: 25865
lmpíetlo sm; 31/07/2019 àr 0ô;56126 pori sdâPt, iP: 177 1ô5 139'203
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SERV!ÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO . CREA.SP

OERTTDÃO DE RECTSTRO PROFTSSTONAL E QUrrAçÃO

Número da Certidão: C! - 2023890/2019

Válida

até:

31/ i

2,/ 2A

i9

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, í.lzeriiir-,
revei- os arquivos cleste Conselho, foi verificado constar que o profissional abraixo n"t(r'r(- i)r'rai.() s'::
encontra registradcl neste CREA-SP, nos ternros da L.ei nr. 5.794, de 24 clezerrbi-l cle 195í:,
ccníorrne dados abaixo. Certificamos, ainda, face
clue

o interessado não se encontra enr débito

Nome; LUIZ EDUARDO

ao estabelecido no artigo

6B da referirja

!..ei,

conr o CREA-SP.

MOTTA

C.P.F.: 416.877 .168-38

Endereço:

Rua FERREIRA PENTEADO, 1552 21
CAMBUÍ

13025"357.CAMPINAS SP
Número de registro no CREA-SP: 0600947540
Registro Nacional do Profissional: 2604742012

Expedido em:

25106

/7999

,i
il

Título(s) e atribuição(ôes):
ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos Bo e 90 cla Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do COttIFEA
1.4

PARCELA UNICA

NR ÊEC 492241371640 quitadaem 31/03/2011

ANUIDADE: 20ts

PARCELA UNICA

IVR REC 492230516553 quitadaem 25/02/2A15

ANUIDADE:

2016

PARCELA UNICA

NR

REC

ANUTDADE:

20 17

PARCELA UNiCA

.,v-R

RFC 28027150170165669 quitada

ANUIDADE:

1U 1t)

PARCELA iJNICA

tuR REC 28027150170386240 quitada

ANUIDADE:

2A 19

PARCELA UNICA

baixada em 01/03/2019

ANUIDADE:

2A

492241223064 quitadaem 31/03/201ô

em
em

,r)ii

24/04';2t-.ii i'

31i()i,i:{)it'i
)\l

certidão não guita nem invatida qualquer débito ou infração em noff7e do(a)
profissíonal, e perderá sua validade caso oclrram quaisquer alterações em seus dadas
Esta

acima descritos,
deste docun'rentc constituí-se em crime previsto no Codigo Penai
su,iertando o(a) atttor(tt) à competente açào penat e/ou processo ético respecti'''o'

A

1al.cificaÇão

8r'.ts!!etro

Página: 1 de 2

ii I

sERVrçO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.CREA§P

A autenticiclade desta certidão deverá ser verificada no site: wyvt!=çreasp.org,bÍ
Cóctigo cle controle da certidão: e38cc8od-deo6-4o 77-8b31-2 1f052f49358.

Situação cadastral extraída ent 20/O3/2O19 09:3O:34 - Certidão reimpressa em 27/O7/2O19 O6:37:51
Emitida via Serviços Online,
Frn t:3srr de clúviclas, cansulte A80017.1811, ou site ylwt/_.Ç!:1ASB.9f9-& link AtendimentoiFalt: CoflLt.-ct.:,i. ,,i;
ainrl,z através da unidade llGI CAMPINAL situada à Avenida: MONTE CASTELA, 368, , 1ARDÍM
PROENCA, CAMPINAS-SP, CEP: 73026-247, ou procure a unidade de atendimento n';ais

proxirna.
5Ão PAULO, 20 de rnitrçc, clt. )C l')

I

I
I
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lmperatriz/M A,24 de Julho de 2019

I pnrrrrruRA MUNlclpAL DE tMPERATRIz
SECRETARTA MUNrcrpAL or rRÂmsrto E TRANSpoRTE (SETRAN)
Referência: cotrtcoRRÊructn pÚsltca ns 001/2019-CPL
ESTADo Do MARANHÃo

orcnnnçÃo

DE

coNTRATAçÃo

ruruna

o número 09.256.0121000t-56, sito a Avenida Governador Jose
Malcher, 168 - s.110 - Nazaré - CEP: 66.040-281- Belém/Pará, representada na forma de seu estatuto social, em atendimento
ao disposto na cláusula 8.6.7 do instrumento convocatório supra, vem à presença de V. Sra., sob as penas da Lei, atraves desta,

AlcaBOX LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob

firmar connpRolrrsso penR coNrnAtRcÃo pnRe pnrsrRcÃo

or stRvrcos rÉcNrcos t{R execucÃo oo oalrro oo

PRESENTE CERTAME, caso torne-se vencedora com o profissional abaixo

identificado. Registra-se a ciência da declarante de
substituir, em caso de eventual indisponibilidade, por profissional (is) com experiência equivalente ou superior, devidamente
pela CONCEDENTE.

comprovada, desde

oCJ

Luiz Eduardo Motta

DO PROF ISSI ONAL:

CPF/MF

Engenheiro Eletricista
016,877.168-38

lnscrição CREA:

600942540-SP

RNP

2604742012

TíTU LO DO PROFISSIONAL:

CIJ

o)
-r:,

(§
(J

aS

T
(l

c,

x

c) UJ

o
o_

DRO COSTA GONÇALVES
CPF/M F : 600.089.622-00
COMERCIAL I ALCABOX

I

a

0)

õ

-c.

N

a

UJ

(úL

c
o
(.)

ÉE

ct)

t

DECLARAçÃO DE ANUÊNOA DO PROFISSIONAI
Eu, Luiz Eduardo Motta, Engenheiro Eletricista, portador do CPF/MF sob número 0L6.877.L68-38, inscrição CREA número
600942540-SP e RNP de número 2604742072, DECLARO anuência acerca do COMPROMISSO PARA CONTRATACÃO PARA
pREsrAcÃo DE sERvtcos rÉcNtcos NA ExEcucÃo Do oBJETo Do pRESENTE cERTAME. pela empresa AlcaBoX LTDA,
lpresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.256.012/0001-56, sito a Avenida GovernadorJosé Malcher, 168 - s 110
..razaré - CEP: 66.040-281- Belém/Pará, estando de pleno acordo, conforme requisitos do instrumento convocatório-

::

DT,

'[

2o

Cartório de Notas de Cam

R. Cel.

_

SP

atexandre vorone de oliveka sântos

fEP

542'

I01§ UE
A

LUIZ EDUARDO

e
Reconheço Por remelhmçr
cn documento

38

CPF/MF: 0L6.877

tlnnr de: LL{Z

MOTIA.

dou fó.

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Crmpln.t,

30 de tulho de

vÁum sotENE cot sELo

\Ô

ALCABOX LTDA
CNPJ/MF: 09. 256.01 2/000 1-56
(9 1 ) 3 1 10-2000

-

contalsQo.!çabsLçA-11-br

auÍÉNTlclD§E

_s

| Inscrição Estadual : 15.267'953'7

Avenida Governador losé Malcher, 16&- s.110

DE

- Nazaré - CEP: 66.040-281 - Belém/Pará

vdor
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.C:
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CAT COM REGISTRO DE AIESiAOC

Cênidão de Aérvo Técnrco - CAT
ResoluÉo No. 1.025, de 30 de oúubro de 2009

262016001

Paulo
Conselho Regional dê Engenhariâ o Agronomia do Estado do Sáo

no. 1.025,

CqRTIFICAMOS. em cumPr'menlo ao drsposto na
ássêntamentos deste Conseih0

505

2009, do Conlea, que consta dns
- CRÉA'SP. o AccNô Tà'nrco d'
- ART abairc drscÍrmtoâíJals)

de

rro Estado.le

P:oíissional: LUIZ EDUARDO MOTTA

1

Alividade em andâmenlÔ

RNP: 260a7a201?

Registro:600942540-SP.

Titúo P«rfissional: Engenheiro ÊletÍlcisla, EnoÊnheirÔ Eletncisla
I'iuqrero

'Írpo
ART q22?122016ili833?

ARI

OtIRA í)U

're
i I'cína dB Reglstro: lNlClÀL
; Panrcrpâçáo Técnica INDIVIDUAL . . .
I Lnrpresa ContÍatada. AC PARK ESTACIONAMENIOS

SÉRVIÇO

Ílegrstrads em 04/1Ü/2010

.

-

Ct)nl.âtantê AC Park Éstâcronâmentos L lr,â
A,\'ENIDA ANGÉt It:A
(:(jrnl)leÍnenlc,. C..l ?íl

LiDÂ

No
UF SPCtTF 01227000

(;ríâdÍ: são Pa,iió
Conlrato 007'1:i
Valor do Contrâto. RS 54.000.00

Éndereç'o da Oora,serviço RUA LAMAHTINE DELAMARÊ

: íjomplemeoto:
, i:,,lui" Guaratrnguetâ
' u"tr-Joi*"io ZÉtOSlZOtS SituaÇãu. Atividúde
FinalirJade. COMERCIAI. . .

UF

enr

PAIS'BRASIL

'

13

.

Ceietxado enr : 10/09i20

.

Trpo <le conlratanle: PÉSSOA JURiDICA DE D|RFlTo

VrnculcdoaART...

r

811i

BâTTO. SANTA CECÍLIA '
'

PRlvAi]c

r\lô.
Bai6o CENTRO
SPCEÍ' 12501400 PAIS BRASIL

aÍldanlenlo

"

246

'

Coor<lenar3as GeoíJÍáíicas

.

cPÍ-/cNPJ

. Pr.r)rieta,o.

unidadê por hoÍâ
EleÍroêlelrônico, Fins Comerciais l I 1,00000
Atlvrdade Iecnir:a:'1 ) Coorclenaçao Proleto êxâcuttvo' Equtpamento
horà
l'l 1.00000
2i C,oordenaçào, Proplo execuiivo Dispositivos Eletroeletónlco

V"EBSIÍE
11

i,"rÍormBçóes Complementares

tla ART desenvolvrdas de acordo ccÍn iJs ãlí'burÇot):;
C aleslado está Ytnculado àPeílas paía iltivdôdes técntca§ «)írslantes

1.1i1

prüfissional na itrea da Ertgenharta i:lêlrica. ...
no PenodÔ rle 2ú1091201 3 a 22O8t2016
C vinculo do t)rofisslonal conr a empíêsa conratada ocoÍreu
rníornad3
sob responsabilid ade da unidade aboixo
A píesente CeÍlidào de Acervo Têcnico íoi analisada e exPedida

.CAT, o Atestado apresenlaclÜ tr'€lL
Cenic,ào de Acervo Técnicl
por Marcelc
.ERTIFICAMOS íinâlmente Que se encontÍ3 vinculado à PÍesente
dij obÍdseryiço cm 01/08/2016, dcvidamente asstnaoo - CRfA.S'P
ccnlratan(e
fis.
oxpcdido
5
Pelo
cônlendo
acimô.
oÍofrssronal
Llrtlanos
Sçrv.
de
Secr.
Santos
dos
MoÍeira
e Alaide
Pazzini Rossala Coord Sorvrço Municipal de TÍânsito
Augusto
rnform açóes nele cônstantes
;lii851 14880 a quem cahe ü resFon:;ôbilidôde pêla veracidaí'e e exalidão das
1505
l'io'262016001
Íêcnico
Acervo
de
Ceniclão
01,1 1i2016 1 1:26:26
Autenticaçáo Digita!r CG
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DE
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTiCA
6uAAATINGUETÁ
Secretaria liunicipat de Serviços Urtanos
Serviço MuniciPal de Tránsito

'*s ff!,')
.$
,i*

ATESTADO TECNICO
pARK
,\leqtam()t para o! clevidos {'t;'ll, ilJP 'i ÊiÍ;pr€sa ÀC

ESTACIONATúfN-i(lS

de Estacionamerrto
lrnplantou, ctesenvoíveu e está operandc e üerenctando o sistema
Públicos rie
Êoiativo Regllarnentadc e Fagc 'Je Veicuio" nas Vias e i-ogradouros
cu;os trabalhos vein
úiiaratinguerJ - 5P. dencn:rrado RCIÂilVO ôUAfiATiNGUETÁ.
dc íunciOnarnPnto' neÍn l'Or'i'r{-r
:ÊnclO exeCutadOS Ên'i CCnÍOrn-1rCadt iÚrlr;âi' nofr]'lâs
o Fdrtat cle CcncorrÉ':r'râ
,rtt,rlc1endo a todas;s $xigenil;r clesle rriitnr(rprc,, ccni*i'n:e
ns C212014 e Cont!'ato de (oncessão no 154/15'
CONTRATANTE:
i,ref eitrrra MunicrpaI rle Guarattngr'let'i

i f.,lP, 46 b8Ü.!ÜAIOOA) ).)
i rrdereço; Rlla iãcques Fei.x. rra 02
Baii'ro: Sãr: (innçalc
üi,ARÂTINCI-'TTA

CFP

1l500-000

\

SP

CONTRATADA:
AC F'ARK ESTACIONAN4TNTOS LTTJA
Inder-e çc: Av Ang,e iic.r 3]-::] c,

l:

,l
!.:

cl q Ii.??;

,

i)aitia
0{}o -' 8aii'rc: Santa cef.iira 'são

sil
Fone (Fax):

1

1 3667 1837
l,'l Lin i

l{r- 0001-00
CREA"SP Nç'J6üOg42i4{)
l;;:o Pauio'liír

CN

PJ

: 02.352.5

[ítr
P

1:..

()

PROFISSIONAIS RESPONSÁVEI5 PELAS ATIVIDADES
t
RESPONSÁVIL TSCN1CC Errg

DE

cRtA 5P 0600942540-

i§TI c.Â

-À

CO-RESPONSAVFT-: ARQ'DANltL
CAI-J.SP

isl,:-ri':

95C}

0A ATIVIDADI
rjos Servlçcls
Responsabrirdacie Tecnica da Ê xei'uc,ac

DESCRIÇÃO

30
Àui"iltrco nô
iio
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DESCRçÃO DOS §tRVlçOS
[rr'o1eto, inr§ialtaçáo. rt-iI<']':úà(l'

-o e gerenclame:r1-1-1:'-:':!fl'rf i
;Or""'i'1;;' ír-raF{í*eô(
cctr
dt veicrrlo; - RoTATiVc GUARATINGi'JtTA'
de EstacionanientO Rctattvo f+rriroladc

1.1o0(ummilecem}vagas,n;,l,vias*íogradourospúblrcosfioMunlciptorle
iiP
eietront{os rnultivagas "t"t''1ti'61p'r
6u.ri-atirrgueta -51 alra'vá" Úe Parqurnletrol
z1
u"itrzando
trqueres moclero strept da f:trrcanre nlGic.oN'

atuallrentl

fv11te 1se'si
i

1

"'i

içti.

.)

"fi-i
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PREFEITURAMuNICIPALoAESTANGIATURISTiGAoE
GUARATINGUETÁ
Secretaria tlunicipal de Serviços Urbanos
Serviço MuniciPal de Trânsito

t..:-

Í."

*':
-.t.

Guaratrngutit'r" Pío,lÊl()
t,:da a ál'pà de rrstactonalrlenii) q rtr, ic,ínpõtl Ú Rolâtivo
vertrcai ipiacas) t:
,i:xecuÇào e tmtllantação, assirn comc adeqtiação da sinalização
que se refere as dimensões e
horiiontal. ao novo Código Brastlerro rje Trânsrto, ao
-riensagens tlas nresr;.:s. Êro1eto' exec uçáo e rmplantação de toda a progíamaç;io
srstemas de comunicaçãc
,,isu.:i do ststentô: Prcijeio. rmpiantaçãc e operação de
eletrônico para notifrcaçào
rrisando a integração dc, ststenta; rnrpian taçã0 de talonár'io
escritórro e oficirra dt'
de
dt veiculos tntratores: Froieto, execuçãc e implantaçào
Rotativo; elabr:raçâo t'
'n.rnutenção Parã {:, perÍ€itt-r funrianatnen to rJr: Sistema
iogottpc da empre;'l t" iJ'r
cr;níecção dtl uniÍornies parii fun'lonaÍicls contendc
.\
conJunto rie'"eÍvi'c;
Pi'efeitura Mttrriciç:.ri iJe Güaratrngiletâ; D eserrvofvirner:tc
São Paulo, assim cotno a Guarda
rrrtegrados (.orn a Polícia Militar do Istado de
de veicuios tníratores;
Municrpai e Agentes de Trânsrto para frscalrzaçã o, auiuação
e informaçôes gerais cle
imo lantação cle Sisterna Tipo 0800 - Reciarnações' Sugestões
ÍariÍa {ACT} oor teínPo venctdo
iui'rcronanrento; Cobrança do Avisc iie Ccbrança de
Gerenciamento cc line e ent
t:star.ionado, sern tíquete ou í<lra cia regulantentaçãÔ'
Rotativ o, atraves de sinairzac;-lo dt'
tempo real de todos os eventos do sisterna
quando na Colocação ern Operação Tambem faz Par'lt: 6
l'r) .9=
a utodiag, nostíco programávets
il
no que se r-etere ;:cl or
iráfego
3Í
cle
ngenhatra
f
de
c
/l
'ô
pela
crrntratarja
dür reryttcs prestados
(Yl
,j.m
e
operacãci
em
áreas
s
da
mapeamento
rstudo/avaliação econÔmíco'financelra e
c
tadas, atraves rJe Soítw;i I.Êt @
novas áreas de estacionarnento púbiico ô serem rmplan
d tr
^a
OcupaÇà
a
onde :lval ra a iaxa de
cn
a
;ip ttcativo desenvoividc pela Concessionaria'
o
antaçã91
o
tmPi
avaliada;
rea
á
o
ci
determínada
para
uma
ç!
Vas,as,
de
totatividade e Defir.it
Ê .E
URA, SMS' i nte rnet Ê E oÉ
a :!
v
oordenacão sistema de aqutstçã o tle trêdrios vra WEBNET,
uifl.tlal( É üF- -r
sao
perrnls
uirtuai
{e-t;guete
c
Àoi rcativo DIGiPARÍ. cort habríitaçãn r-le líqutte
ração de Siste ma der à
Ope
e
lmplantação
fixa;
e
ceiula;'
rd r'
e tetronicai através rle leíefonla
É o
toilh
veículos
de
ê 'i:!
contagem
da
através
vras
das
7monrtoramento
o
contendc
i iscalrzaçãc
'5
eietrôn,,.ofl
inai:
ternt
30
r-rtilizando
ttrinta)
ilicrtos,
e
L'
identiÍicação dos reg uiares
lenr Íio, com rnod ulo de '3PS, t.nf.,:.-;;
rnÍelrRentes {PDA s}, c crn a transrnissão de dadcs
piacas via OC R e 30 ltÍintài l? 3
tempo reai, contendc sistenta de identrí:c;cãc de
o bluetooth com o PDA; rnanutenÇao e
rnpressoras termicas portátels em conruntcaçã
e todo o Fstado de São P;:uic;
;onsulta a base de dacJos dos verculos do tnu nicipro
cle irregularidade dt. velcuio-\
rossui tarnbtim tapacidade de emrssáo de aviso
dtr
ItTlp!'essao' m oduio de ftscaiização da quantrrjarJt
rtstacionados irregrrla;'nlente, ((!m
inódulo ,Je envio de dos Avisos di:
vercuios cotl detei'rnit)açàf" da tar:;t de íespello'
ot dados Elc veículo, dataljhora, e iocaiizacac'
trreg uiaridarJei com ir;Ios contendo todos
de Transi to devidamente homoiogado Pelc
Geor referenilada parê o DeÊartamento
de cladcs
Ponarrcr nq l-27 9i2ü10, consulta a base
DTNAT RAN conforme estabelete a
venda via 2\ {vrnte e c inc'};
C*ordenação da (ornetri;irzaÇão de
iernoÍó
ei
com rrnpressoras integradas
rquiPa mentos eletrônicos Cornputadortzados
tiquete virtltal
_$
em teÍl1po reat Para emlssão de
: ransmtssãct remota cle dado:
c, de ACT e con
rrzaçã
a
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PREFEITURA MUNICIPAL DÂ ESTÀNCIA TURISTíCA DE
GUARATINGUETÁ
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
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ESTADO DO MARANHÃO
PRE FEITURA MUNICIPAL DE IMPE RATRIZ
SECRETARIA MU NICIPAL DE TRÂNSITO E TRA|NSPORTE (S
ETRAN)
DEPARTAMENTO FINANC EIRO

ATESTADO TÉCNICO DE VISITA AO LOCAL DE OBRA/SERVIÇO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PUBLICA N" OO1/2019;
PROCESSO No: 26.00í.009t2018 - SETRAN
DATA DA REALTZAÇÃO: 05 DE AGOSTO DE 2019

Atestamos para

fins de

comprovação

no

processo Licitatorio

no

26'001'009/2018 - SETRAN , Edítal de Concorrência Pública
n" 0O1Da19 que o
sr. ESSANDRO cosTA GONÇALVES, portador do cpF/MF n" 600.0 Bg 622_
00, representante da Empresa ArcaBox LTDA, cNpJ: 0g.2s6.01210001-s6
esteve, nesta data, visitando as instalaçôes da Secretaria Municipal
de Trânsito
e Transporte de lmperatriz - MA, onde lhe foi repassado informações
sobre o
Projeto, situado no endereço conforme o mapa em anexo no
Edital. visando
obter subsídios para elaboração de sua proposta de preços, onde
esclareceu
todas as dúvidas sobre o objeto desta licitação.
lmperatriz

-

MA, 01 de Agosto de 2019

Representante do Município
Nome: Leandro José Braga Costa
Matrícula: 51629-s
tl\/

Carimbo/Assinatura
i,r'ti

ir

ri

i'l
)i,,,:

l, ''

I

ii1;1fr íi.r,t.,1

§

Representante Legal do Licitante
Nome: Essandro Costa Gonçalves

CPF/MF n'

tr--'§X 2-00

Assinatura

Av. Pedro Neiva de Santana ,2021 - Vila Redençáo tl
CEP. 65 910-345 -tmperatriz-MA

qi

olcobox

i

t

lmperatriz/MA, 05 de Agosto de 2019
1 rneretruRA MUNlcrpAL DE TMPERATRTz
MUNtcrpAL or rRÂrusrro E TRANSpoRTE (SETRAN)
corrrcoRRÊructR pú altce ns 001/2019-cpL

ESTADo Do MARANHÃo
SECRETARTA

oecuennçÃo

AlcaBOX LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.256.012/0007-56, sito a Avenida Governador Jose
Malcher, 158 - s.1.10 - Nazaré - CEP: 66.040-281- Belem/Pará, representada na forma de seu estatuto social, vem à presença
de V. Sra., sob as penas da lei, DECLRAR que:

i.

CUMPRIMENTO F|NS DO DISPOSTO NO INCISO V, ART. 27,DA LEI FEDERAL N" 8.666/93
para fins do disposto no inciso V, art. 27 , da Lei federal n" 8.566/93, cumprindo o disposto no inciso XXXlll, .1. 7e, da
balho noturno. oerisoso ou insalubre e não
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em

emprega menor de dezesseis anos em qualouer condicão;

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVINIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAçÃO
ii

até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacão no presente orocesso licitatório. ciente
obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

,

I

,

i',i

.l
.''

GONÇALVES
CPFlMF:

coMERC|AL I ALCABOX

$
o

Lc

ALCABOX LTDA

CNPI/MF: 09,256.0 121000 1 -56 | Inscrição Estadual : 15.267 .953-7
Avenlda Governador iosé Malcher, 168 - s.110 - Nazaré - CEP: 66.040-281- Belém/Pará
(9 1) 3 1 10-2000 - çq[!çttir'$ialcúLrox. (.úi ). i )l
I

,

da

). t

TRIBI.INAL DE CONTAS DA I.iNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nonre completo:
C

SKIMILHAS LTDA

PF/CNPJ : 09.256.012/000 1 -56

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identiÍicado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos pâra
paúicipar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal,
nos termos do art. 46 da Lei nu 8.443192 (Lei Oryânica do TCLD.

Não constam da relação consúada para emissão desta certidão os responsáveis amda não
notificados do teor dos acordãos condenatorios, aqueles cujas condenações tenham tido
sell prazo de ügência exptado, bem corno aqueles c{as apreciações estejam suspensas
em raáo de interposição de recurso com efêito srspensivo ou de decisão jtrdicial.

Certidão emitida às l5:10:10 dodia 05/08/2019, comvalidade detrinta dias acontar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirrnadas no
https//co ntas. tc u- eo v.br/ordsi Í?p: IN IDON EO :VERIFIC A
Codigo de controle da certidão: 08RY0508

191 5

l0l0

Atenção: qualquer rasura ou ernenda invalidará este docunrnto

sitio
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0s/08/201 9

AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS

I

tonstcial
Êstads do Paú

AUTENTICIDADE DE DOCUTVENTOS
Validação feita com sucesso
Preencha todas informaçôes solicitadas e clique em VALIDAR.
Protocolo
195351940

Chancela

41839674458255

..\

Exibir lmagem r,

regin.jucepa,pa.gov.brlAUTENTI CACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aSpx

r

Voltar

i

1i1

0s/08/201

I

AUTENTI CAÇÁO DE DOCUMENTOS

i

I

üomercial
Estadc do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUN4ENTOS
Validação feita com sucesso
Preencha todas informaçôes solicitadas e clique
em VALIDAR.
Protocolo

195406273

Chancela

38643470937305

Exibir lmagem

rCgiN.JUCEPA.PA.gOV.bTlAUTENTI

CACAODOCUMENTOS/AU TENTICACAO.

r_t

ASPX

,

Voltar

111

Confirmação de Autenticidade da Certidâo

0s/08/2019

BRASIL

J

Participe

Acesso à informação

§erviços

Legislação

Canais

Recdtaft.deral
'l

I

ír-

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 09.256.01210001-56
Data da Emissão : 0810712019
Hora da Emissão : 18:39:05
Código de Controle da Certidão : 9C53'B7DC.6BA1.CB08
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com EÍeitos de Negativa emitida emO8lO7l2O19, com validade alé O4lO1l2O20.

na Anterior

servicos. receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certautlCndConjuntalConfirmaAutenticResultado.asp

111

05/08i201

I

Portal SEFA
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Rr'sultaio
Consulla atitenticidacre de certidÕes
Norne Ernpresârial :

lnscriçâô EsÍadual:

/i1..
1

CABO,(,.. í.i.)A

S.2ij;.{}53-7

CÀ|PJ: 09.t.i5ô.C1

a,iii):,ii.1

_i,il

Ernitida às: 1-;,:?C:ZS n, Ciâ lir;i:t/rli:S.]ll
Válida ate: 21 iA1 !2n2.)
Tipo Certidáo: De rÊiJi tiiri r(Jit.ire tribriâíra
N( Certidâc: ;.Í120i 9{igíi.i2,i1 tri-S
código dê contrsro de aulanticidade; DF4aric rs.?FoF11ji5.€r1F2Srr/.
130i(j;,ii3

i1 . \'/r:

Copynllf,t

rr)

.rir

:.:.:.!i-:

2('1i) SEF,I. Todas os dire(os iescrvodos. Avtsniilà
L/;s(,n!ic.lê Sou:a

Firnso

l1C

- CEp'j0..1S}.000 AteDdinrcntD: 0ecG;:5-553i

https://app'seÍa'pa'gov'briautenticidade-certidoes/consultacertidao.doisessronid=uM5iN0pBoDDHahBpfarzTmams_umpywTTmKtRuylKoA0ha2.
'I

t1

stm

f*b

I

!v
Tamatrho tio

Q

texto !l

E

1:1, Atô sEFA - 0800-725-553::

Resuttatlo
(.),lnSUlt:r,rLrtcntrcidacle

de certidÕeS

Nome Empresarial: ALCABOX LTDA
tnscriçào Estadual: j S.?67 .gS3-7
CNPJ: 09.256.0 i Zt0O01-r:6
Emitida às: 17:?A.29 no diê 25t07 /ZOlg
Vàtida até: 21tO1/20?A
Tipo Certidào: Negativa NAL'o Tr,r,uriirja
No

Certidão:

T

O2O

ig}d}424

1

A6_6

cÕdigo de corltÍore de autenticidade:
1A54SDC9.DEFDF07D.20c84590.00927D48

corryriglrt

(j

qiffi-

2010 sEFA Todos es direitos Icseryados
Avcnrda viscoodc de soozô Franco
,.10 - cEp 66.053-000 AreDdimento:
0goo-72s-5533

Certidão Autentica

0s/08/201 9

Certidão Autentica

I

l'-

Tipo Certidão:

CONJUNTA NEGATIVA OU POSITIVA C/EFEITO DE
NEGATIVA

Número do protocoto:

o8a966t119t2019

Contribuinte
lnscriçào Mobitiária:
I nscrição lmobiliária:
lnscrição(ões) D Ativa de Creditos não
Tributáveis:
Data Emissão:
Hora Emissão:

ALCABOX LTDA

Vatidade:

Validade 90 noventa dia(s)

Codigo de verificação:

uJcc.wrBo.

urw2. belem.pa.gov.

brhnde-e/cnde/autentica/autentic-solicit.cinb

177159-6

3UA7 tZO19

14:54
HH

HA. GocY. oQÀ^R

tr

,#

\l-

Situoçõo de Reguloridode do
Empregodor

Dúvidas mais Frequentes I lnício V
I

A EMPRESA abaixo identificada está REGuLAR perante
o FGTS

lnscrição: 09.256.01 2/00ü 1-56
r rão social: ALCABOX LTDA
Resultado da consulta em 0S/0 U2A1g

11

:53:58

obtenha o certificado de Regutaridade do FGTS - cRF
Ccnsulte o Histórico do Empregador

' ,.-i,:.

o

uso destas informações para os fins previstos enr lei
deve ser precedido de verificação de
autenticidade no site da Caixa; r,rrrnnrrr.caixa.gov.br

-

: i.. i.

/.

Junta Comercial
do Estado do Pará

AUTENTICIDADE DE DOCUN/ENTOS
Validação feita com sucesso
Preencha todas informaçôes solicitadas e clique em VALIDAR
Protocolo
195295498

Chancela
341 396892s41 58

Exibir lmagem

P

:

Voltar

RELATÓRIO GERENCIAT: LISTAGEM DE STATUS DA CERTIDÀO

w

GRUPO RELATÓRIOS
DESCRIÇÀO LISTAGEM DE STATUS OA CERTIDÃO
EPIPRESA]

ALCABOX LTDA

cNPl 09256O12OOO156
NÚMERo/ANo DA cERTIDÁo: rg244212ol-g
TIPO DE CERTIDÃO: CERTIDÃO DE REGISTRO E QUÍTAçÃO PESSOA.'URIDICA

CREA.PA
CONSELHO RÉGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI,À OO PARÁ
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DATÁ,,iHORA: O5/08/2019 À§ 15r08r33
ENDEREçO lP, 177.185.136.224
LOCAL:

DAOOS

DESCRICAO

DATA HORÂ

DOCUI"lENTO EnITIDO

31/07,r2019-08r50:06
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TV OOÜTOR MORAES 194, NAZARE 8ELEM. PA
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DEsCRIÇÃO: LISTAGEM DE STATUS DÂ CERTIDAO
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PROFISSIONALT Al{DRE CARVALHo SALGUEIRO
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NÚMERO/ANO DA CERTIDÀO: 192444/2019
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ÍlPo
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ENDEREÇo lPr 177.185.136,224
L0CALi

OADOS

oÊ5cRlcAo
DOCU14ENTO EMITIOO
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DATA HORA

3U07/2019'08:55:15
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W.
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194, NAZARÉ, BEIÊM .
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Pesquisa Autenticidade
de Certidão
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Digite os dados da
certidão
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Certidào eÍnitida atrayés
dos Serviços On-linê
do CREA-Sp
Número da Cenidào:
?0?3890t2019
Tipo da Certidáoj cERTtDÂo
DE REGtsrRo pRc)FtsstoNAL
E
Nome: LUtz EDUARDo
Número de Registro
CREA_Sp: 600942540
lmpressa em z0l03/2019
09:g0.34
_
Heimpressa em. 27 tO7
t}Olg 06. /
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a,]rintentar Íonte

Ou§

Para consultar as
certidões com data
de impressão de
2010412006, por Íavor
entrar em conlato com
NúÍner0 (ex 999999)
o CREA-Sp.
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