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TERMO DE HABILITAÇÃO 

A Empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ 01382204000105, sediada na cidade de:  Sao  Luis - MA, 
Estrada Velha, telefone: (98) 99128-9555, neste ato representado por seu socio/representante, o Sr(a)  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, CPF 
24239747368 e  email:  gardeniacatemar@gmail.com,  com poderes estabelecidos no ato de investidura (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de 
eleição do outorgante,  etc.),  declara sob as penas previstas na LEI N° 8.666, de 21 de junho de 1993, reunir todos os requisitos exigidos no ato 
convocatório para a habilitação, quanto as condições de qualificação jurídica, fiscal, técnica e econômica-financeira. 

iejcitante declarou-se Me/Epp/Mei: Sim 

Data: 21/06/2022 
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Há 37 anos a CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA atua no mercado realizando 8*,  
construção e no segmento de pavimentação. 

A experiência aliada aos investimentos em pesquisa e capacitação técnica, levaram a empresa a ocupar 

uma posição de destaque no mercado regional, sendo reconhecida pela qualidade e inovação nos produtos e 

serviços oferecidos. 

Além disso, a CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA realiza projetos, consultoria, 

planejamento e uma permanente assistência técnica, contando com uma equipe técnica qualificada que 

visa apresentar as melhores soluções em pavimentação. 

Nosso foco e preferivelmente serviços para pavimentação para os diversos setores da economia e da 

sociedade. 

Nossa missão é garantir a excelência em produtos e serviços inovadores, através de alta tecnologia que 

maximize valor para clientes, colaboradores e acionistas. 

Nosso objetivo é ser destaque e se manter entre as principais empresas do segmento, em razão da alta 

qualidade de nossos produtos e serviços, investindo continuamente em inovação e tecnologia. 

Durante seus quase 40 anos de existência, a CATEMAR sempre esteve comprometida com os mais 

elevamos princípios éticos. Ao longo de nossa história conduzimos o nosso negócio, pautados pela 

integridade e com estrita observância da legislação brasileira. 
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Por meio deste instrumento, apresentamos nosso Codigo de Ética e Conduta ("Código"), 

nossos valores, princípios, regras de integridade e compromissos de comportamento. 

O •Pt44:1, 
. 

conteúdo abaixo foi desenvolvido a fim de orientar todos os colaboradores, empregados p 

terceirizados, membros da administração e estagiários da CATEMAR e suas controladas, clientes, 

fornecedores, parceiros, terceiros e  pa rtes  interessadas ("Destinatários") sobre as normas e procedimentos 

a serem seguidos na condução dos negócios da CATEMAR, bem coma apresentar a estrutura de denúncia, 

apuração e punição  ern  caso de infração ao presente Código. 

O atendimento aos valores que norteiam a identidade organizacional da CATEMAR TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUCOES LIDA, pressupõem que os Destinatários fundamentarão sua conduta  corn  base nesse 

Código, que reúne os comportamentos que devem obrigatoriamente ser observados na função profissional 

em nome da empresa ou quando do relacionamento com esta, bem como o comportamento esperado dos 

Destinatários no exercício de suas responsabilidades pessoais. 

No tocante aos colaboradores da CATEMAR, frisamos que este Código, por refletir o modelo de gestão 

empresarial adotado pela CATEMAR, deverá ser aplicado em sua inteireza, independente de cargo ou 

função exercida por tal profissional. 

• Respeito ao Meio Ambiente; 

• Respeito e ética nas relações com clientes, fornecedores e usuários; 

• Operar dentro dos mais elevados princípios éticos e com estrita observância da legislação; 

• Transparência; 

• Responsabilidade Social; 

• Segurança, reconhecimento e valorização dos colaboradores; 

• Trabalho em equipe; 

• Agilidade; e 

• Considerar mudanças como oportunidade, 



k , 
Os Princípios da CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA foram estabelecidch e &neira 

apoiar os nossos valores fundamentais e orientar os Destinatários no exercício de sua. fungõe 

responsabilidade pessoais e profissionais e/ou quando realizarem negócios com esta sociedade de  psy 

IV.II.1 - Princípio da Igualdade 

Refere-se ao uso de tratamento igualitário e não discriminatório a todos os Destinatários deste Código de 

Ética, incluindo colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, terceiros e partes interessadas. 

IV.II.II - Principio da Responsabilidade  

Tratam do compromisso empresarial com as praticas de sustentabilidade em seus tres pilares: social, 

ambiental e econômico, inclusive assegurando equilíbrio as práticas de gestão e atendimento aos acionistas. 

IV.11.111 - Principio da Legalidade  

A CATEMAR deve obediência a norma jurídica (incluindo leis, decretos e regulamentos) em âmbito 

municipal, estadual e federal nas localidades onde atua. Dessa forma a CATEMAR espera que Destinatários 

cumpram as leis vigentes, as normas e procedimentos internos, atuem de forma ética e com transparência 

em todos os relacionamentos, zelem pela imagem e integridade da CA TE M AR, com o fim especifico de 

garantir a segurança e um ambiente empresarial saudável. 

IV.11.1V - Principio da Transparência 

Os Destinatários devem se relacionar  corn  setor público, clientes, fornecedores e terceiros interessados de 

forma honesta e transparente, cumprindo toda a legislação aplicavel, com destaque para a Lei 12.846/13 

(Lei Anticorrupção), este Código de Ética da CATEMAR bem corno qualquer legislação transnacional que 

vier a seraplicada a seus negócios. 

Todos nós temos o direito e o dever de denunciar suspeitas ou violações das leis, regulamentos, normas e 

políticas internas da CATEMAR. Não haverá qualquer tipo de retaliação por denúncias realizadas. 



•-• 

A seguir discorreremos sobre as regras de conduta aplicáveis à CATEMAR. Importante ressaltári.likV.>"  

disposições a seguir não são exaustivas, o que significa dizer que a legislação sempre será aplicável, bem 

como que aCATEMAR poderá, a qualquer tempo, complementar/agregar disposições ao presente Código 

ou emitir orientações complementares por circulares ou outros meios de comunicação corporativa. 

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA busca avaliar em caráter preventivo as informações 

referentes à idoneidade ética, jurídica, moral e financeira dos seus parceiros externos e terceiros, para 

conhecer a integridade e a legitimidade de suas atividades antes de iniciar com eles qualquer tipo de 

negócio, sendo aplicada as seguintes diretrizes nas relações com as partes interessadas: 

V.I.1 - Conflito de Interesses 

Ocorre o conflito quando há a possibilidade dos interesses pessoais e particulares de colaboradores se 

sobreporem aos da CATEMAR. Para evitar esses conflitos, foram definidas algumas regras. 

Devem ser evitadas todas as situações que criem, possam criar ou pareçam criar beneficio pessoal e 

impróprio com a utilização de informações de propriedade da empresa ou da posição ocupada pelo 

Destinatário. As decisões tomadas nos negócios da CATEMAR sempre devem ser baseadas em critérios 

objetivos. 

Mesmo a aparência de um conflito de interesses pode resultar em consequências graves, atrapalhar a 

confiança dos colaboradores, parceiros de negócios e do público. 

0 que esperamos dos Destinatários para evitar o conflito de interesses? 

• Não se envolver em atividades estranhas ou conflitantes àquelas desempenhada na/para/com a 

CATEMAR; 

• Não utilizar informações que obtiver em decorrència de seu relacionamento com a CATEMAR para 

obter vantagem; 

• Informar ao seu superior e ao Comitê de Ética caso saiba que um membro de sua família 

(independente do grau de parentesco) ou amigo próximo que possui ou pretende possuir negócios 

com a CATEMAR; 
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• Informar ao seu superior e ao Comitê de Ética caso saiba que um membro .de sua familia 

3(Lt 
(independente do grau de parentesco) ou amigo  proximo  exerce cargo, emprego ou função 

("Agentes Públicos") junto a entes públicos ("Poder Público") de qualquer natureza', sillats.---

possuam ou possam possuir negócios com a CATEMAR na condição de clientes, fornecedores, 

parceiros ou qualquer outra condição. Por Agentes públicos entende-se: qualquer administrador 

ou empregado, nomeado ou eleito, de um governo municipal, estadual, regional, federal ou 

multinacional, ou de qualquer departamento, autarquia, agência, ou ministério de um governo; 

qualquer pessoa física que, embora, temporariamente ou sem receber pagamento, detenha um 

cargo, emprego ou função públicos; qualquer administrador ou empregado de uma organização 

internacional pública, como as Nações Unidas ou o Banco Mundial; qualquer pessoa física agindo 

na capacidade de autoridade por, ou em nome de, uma agência reguladora, departamento, 

ministério público ou organização internacional pública; um partido  politico,  uma autoridade de 

partido  politico  ou qualquer candidato a cargo  politico;  qualquer administrador ou empregado de 

empresa estatal ou controlada pelo Estado, bem como concessionárias de serviços públicos (como 

portos e aeroportos, distribuidoras de energia elétrica, empresas de geração de energia, de água e 

esgoto ou usinas elétricas). Os familiares de quaisquer das pessoas físicas listadas acima também 

poderão ser qualificados como Agentes Públicos caso as interações dos Destinatários com os 

mesmos tenham o objetivo ou o efeito de conferir qualquer vantagem a um Agente Público. 

• Reportar ao seu superior e ao Comitê de Ética qualquer conflito real ou em potencial com os 

interesses da CATEMAR envolvendo relações pessoais e familiares (cônjuge, pais, filhos, irmãos e 

irmãs, eparentes por casamento); e 

• Comunicar imediatamente seu superior e ao Comitê de Ética caso ocorram situações em que 

interesses financeiros, investimentos e oportunidades corporativas estejam envolvidas, de modo 

que qualquer conflito de interesses possa ser abordado e resolvido de maneira adequada. 0 rol 

acima é exemplificativo, em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.1.11 Relacões com o Poder Público 

A CATEMAR tem o compromisso de respeitar e cumprir de forma rigorosa as legislações e regulamentos 

vigentes no Brasil, incluindo, sem se limitar, a legislação anticorrupção nacional, bem como a legislação 

relacionada à prevenção de lavagem de dinheiro, dentre outras. Desse modo, destacamos a seguir as 

principais regras de conduta quando do relacionamento com o Poder Público. 

V.1.11.1 Da Lei Anticorruocao 



A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA esta comprometida  corn-  'a- legislaçãtifr  

anticorrupgão, especialmente, mas sem se limitar aoBdisposto na Lei 12.846/13 e não tolera nenhum tipo 

de pratica que implique, de forma direta ou indireta, sugestão, oferta, promessa, concessão (f4rma ativOlu` 

solicitação, exigência, aceitação ou recebimento (forma  passive),  de vantagens indevidas,,es 

financeira ou não ("coisas de valor"), a Agente Público, tais como, mas não se limitando aFF ou 

propina, trafico de influência e favorecimentos, em troca de realização ou omissão de atos inerentes as suas 

atribuições ou de facilitação de negócios, operações ou atividades daCATEMAR ou visando benefícios para si 

ou para Terceiros. 

Desse modo as condutas abaixo são terminantemente proibidas: 

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a 

terceira pessoa a ele relacionada; 

• Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica 

dos atos ilícitos previstos na Lei Anticorrupção ou em qualquer legislação correlata, incluindo, sem 

se  limiter,  as disposições referentes ao tema constantes de outras legislações, os decretos, 

instruções normativas, portarias e/ou orientações dos órgãos fiscalizadores a respeito do tema; 

• Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular 

seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; 

• Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou 

intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização 

do sistema financeiro nacional; e 

• Fraudar registros contábeis, realizar lançamentos que não reflitam de forma completa e precisa as 

transações da sociedade. 

REFORÇAMOS QUE EM QUALQUER SITUAÇÃO E PROIBIDO ACEITAR OU OFERECER: 

PRESENTE OU BRINDE A AGENTE PÚBLICO 

0-  DINHEIRO OU QUALQUER FORMA DE PROPINA OU SUBORNO 

• FAVORES COM FINALIDADE DE ATINGIR BENEFÍCIO INDEVIDO, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE 

BENS E RECURSOS DE CLIENTES E FORNECEDORES. 

O rol acima é exemplificativo, em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 



V.1.11.11. Das Licitações e Contratos Administrativos  
' 

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA também zela pela absoluta  leg  

atendimentos aos princípios que regem acontratação com a administração pública em todas as suas 

esferas. 

Desse modo, não serão toleradas as seguintes condutas: 

• Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 

competitivo de procedimento licitatário público; 

• Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público; 

• Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de 

qualquer tipo; 

• Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

• Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou 

celebrar contrato administrativo; 

• Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de 

contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório 

da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

• Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a 

administração pública. 

O rol acima é exemplificativo, em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.1.11.111 Da Prevenção A Lavagem de Dinheiro 

A CATEMAR está empenhada em construir  urn  ambiente que não tolera "lavagem de dinheiro". A fim de 

auxiliar as autoridades competentes em seus esforços em deter criminosos, cumprir as leis locais e 

proteger a reputação da sociedade, os Destinatários também  tern  a obrigação de prestar atenção aos sinais 

de lavagem de dinheiro, denunciar atividade suspeita e impedir pessoas de usarem nosso negócio para 

esses fins. Conhecer nossos clientes e entender seus negócios é fundamental para identificar e prevenir 

esquemas de lavagem de dinheiro. Os Destinatários devem cumprir todas as leis aplicáveis à prevenção e 

detecção de lavagem de dinheiro, e mostrar rapidez na implementação de sistemas de detecção e atuação 

em "sinais de alerta" que indiquem atividades suspeitas. 



Em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.I.111 Dos Registros Fiscais e Contábeis 

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA realizará os lançamentos nos livros fiscais e 

contábeis de acordo com o previsto na legislação aplicável que reflitam de forma correta e precisa as 

transações da companhia. 

ACATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOESLTDA, no que aplicável, espera que os Destinatários 

observem tais requisitos de forma tão ou mais rigorosa do que a CATEMAR. 

Toda documentação de suporte para as transações devera ser mantida pelo período mínimo exigido pela 

legislação aplicável ao caso. 

A CATEMAR manterá auditoria independente externa que terá por objetivo fazer as verificações fiscais e 

contábeis emitindo parecer de aprovação ou rejeição dos registros respectivos. Os Destinatários desde já, 

autorizam o acesso cópia e utilização de quaisquer documentos obtido durante a auditoria, pela CATEMAR. 

Em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.1.1V Re1acões com os Clientes 

É imprescindível que os serviços prestados pela CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA 

assegurem que o cumprimento dos níveis de qualidade, excelência e pontualidade na entrega estejam 

dentro do escopo contratado, certificado através da excelência e qualidade em produtos e serviços 

inovadores, com constante investimento em tecnologia. 

A sociedade é comprometida com a satisfação dos clientes, respeitando direitos e buscando soluções 

que atendam seus interesses, sempre de acordo com a legislação e respeitando os contratos em vigor. 

A CATEMAR respeita a liberdade de escolha de clientes e lhes fornece as informações necessárias para a 

tomada de decisões. 

A CATEMAR não tolera artifícios como vendas casadas e outras formas de imposição ou constrangimentos 

na realização de negócios. 

ACATEMAR espera que os Destinatários atendam clientes e consumidores com acolhimento, 
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profissionalismo e urbanidade, valorizando seus interesses, tempo e opiniões 

Em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.I.V Relações com os Parceiros e Fornecedores  

A CATE MAR adota critérios justos e transparentes de seleção e contratação de fornecedores, e não 

tolera odescumprimento as legislações trabalhistas vigentes ou ações que causem danos ao meio ambiente. 

A CATE M AR não tolera qualquer pratica de corrupção, suborno, propina, favorecirnentos pessoais e 

demaisformas de atos ilícitos ou criminosos em sua cadeia de suprimento. 

No processo de aquisição de materiais e serviços devem ser observados os procedimentos internos 

regulados para contratação com a CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. 

A empresa firma parcerias somente com organizações empresariais que observem a legislação vigente e 

que adotem padrões de ética e responsabilidade exigíveis pela CATEMAR TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUCOES LIDA, sendo proibido: 

• Utilizar mão de obra infantil e trabalho escravo; 

• Exercer qualquer forma de coerção moral ou física que violem os direitos humanos; e 

• Praticar ou permitir por ação ou omissão assédio moral ou sexual.  

Ern  caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.I.VI Relacionamento com os Concorrentes 

ACATEMAR age segundo os preceitos da livre concorrência. A concorrência leal garante que os clientes 

recebam o melhor serviço possível pelo melhor prego possível. A legislação de defesa da concorrência 

(também conhecida como Lei Antitruste) destina-se a promover a concorrência saudável e livre. A 

CATEMAR espera que os Destinatários não proponham ou celebrem contratos com nenhum concorrente 

para fixar pregos, margens,ou termos e condições ou para dividir quaisquer mercados ou clientes. 

Diante do ora estabelecido, os Destinatários devem: 

• Evitar coletar ou aceitar informações estratégicas ou potencialmente exclusivas de representantes 
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de concorrentes diretos; 

• Evitar qualquer acordo, entendimento ou discussão com qualquer concorrente direto sobre preços, 

territórios de vendas ou esforços de  marketing,  ofertas ou intenção em licitações, ou lucros,... 

margens de lucro ou custos. Sempre é melhor no falar sobre preço, termos e condições  corn-  es-

concorrentes; 

• Ao comparecer a reuniões envolvendo concorrentes, como regra geral, limite-se a discussões sobre 

questões do setor e evite discutir assuntos específicos da empresa. 

0 rol acima é exemplificativo, em caso de dúvidas procure o seu superior e o Comitê de Ética. 

V.I.VII Relacionamento com Associações, sindicatos e entidades de classe 

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA respeita e reconhece a legitimidade das associações, 

sindicatos e entidades de classe priorizando a via negocial para solução de conflitos, sempre buscando  

mantes  o dialogo continuo com o objetivo de manter relações produtivas, harmoniosas e duradouras. 

V.I.V111 Relações com Sócios  

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOESLTDA tem por compromisso a prestação de informações 

aos acionistas e cotistas para conhecimento do desempenho da instituição, com precisão, agilidade e 

tempestividade que permita acompanhar as atividades e a performance da CATEMAR. 

V.I.IX Relações com a imprensa e a mídia 

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA privilegia uma comunicação efetiva com a imprensa e 

a midia social de forma a estabelecer uma interlocução com ética e responsabilidade social, preservando as 

informações estratégicas ou sigilosase a imagem da companhia. 

Somente fontes habilitadas e autorizadas podem se manifestar na representação da sociedade junto a 

mídia. 

V.I.X Relações com Meio Ambiente, Saúde e Segurança.  

Para o exercício satisfatório das atividades a empresa promove o desenvolvimento sustentável, sendo 

dever de todos manter um ambiente de trabalho seguro, valorizar a vida e o meio ambiente, em especial: 
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• Usar os recursos naturais de forma que supra as necessidades atuais sem ckfriwomeLer 

capacidade de atendimento de demandas futuras;  

?: 

• Atender integralmente a legislação e as normas ambientais aplicáveis; 

• Reduzir, reutilizar e reciclar os resíduos gerados; 

• Gerenciar permanentemente programas voltados à saúde e segurança do trabalho exigidos pela 

legislação e estabelecidos pelas leis internas; 

• Disseminar a cultura preventiva e promover treinamentos regulares para os colaboradores de 

todos os níveis da corporação; e 

• Apoiar e incentivar as atividades das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, bem como as 

especiais desenvolvidas durante as SIPATs (Semanas Internas de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho). 

V.I.X Das Condutas Inadmissíveis 

Sem prejuízo do supra disposto, não serão toleradas as seguintes condutas por parte dos Destinatários. 

• Nenhum tipo de discriminação, de cunho social,  politico,  racial, de gênero, ou quaisquer outras 

formas de tratamento preconceituoso e desrespeitoso; 

• Trabalho infantil, trabalho forçado, condições análogas a de escravo, de acordo com os termos da 

Legislação Trabalhista vigente; 

• O recebimento de presentes, brindes ou favores de natureza não promocional, que visem a 

obtenção de privilégios ou vantagens indevidas; 

• Atos que causem danos aos interesses de clientes, do poder público, de fornecedores, ou ainda, 

que tragam prejuízos as comunidades onde a empresa atua; 

• Utilizar sistemas e canais CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA para busca, 

propagação ou divulgação de pornografia, propaganda  politico-partidária, conteúdo de caráter 

violento, discriminatório, difamatório, ou que seja contrario aos valores da instituição; 

• A divulgação de informações confidenciais ou privilegiadas, assim como, o repasse de tecnologias, 

metodologias e  know-how;  

• Utilizar bens e equipamentos da empresa para fins particulares, exceto os expressamente 

autorizados; 

• Uso do cargo ou função para obter vantagem própria em conflito com os interesses da empresa; 

• Descurnprir qualquer regra determinada pela empresa, pelo cliente ou pela legislação, ou, ainda 

pelo processo de licitação ou contrato em vigência. 

• Qualquer forma de assédio moral, sexual, constrangimentos ou intimidações, sejam em atitudes 
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ou palavras. 

Fica estabelecido que a infração as determinações do presente Código poderão ensejar diversos efeitos 

para a CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, as quais incluem sem se limitar a (i) dano 

reputacional,  (ii)  pagamento de multas e indenizações; restrição ou cerceamento de suas atividades, 

dentre outros efeitos. 

Dessa forma, fica estabelecido que a infração de qualquer disposição deste instrumento ou documentos 

correlatos ou complementares poderá ensejar: (i) para os Destinatários colaboradores da CATEMAR 

advertência, suspensão ou até demissão do colaborador conforme a gravidade;  (ii)  para os demais 

Destinatários, rescisão contratual por justa causa, aplicação de multas ou outras penalidades decorrentes 

deste evento; dentre outras. Em qualquer hipótese fica resguardado o direito de regresso, pela CATEMAR, 

em relação ao Destinatário infrator. 

O presente Código representa os mais elevados valores e compromissos assumidos pela CATEMAR 

TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. Diante desse compromisso e, sem prejuízo do comprometimento 

da alta gestão da sociedade, seus quotistas e administradores, esta sociedade estabelece como 

competente para estruturar, revisar, atualizar, orientar, treinar, apurar denúncias e sugerir providências 

relacionadas à infração do presente Código de Ética ou documento correlatos, o Comitê de Ética ("Comitê 

de Ética"). 

0 Comitê de Ética é composto por 3 (três) membros indicados pela Diretoria com mandato de 2 (dois) anos, 

sendo, preferencialmente um deles oriundo da  area  jurídica. 

O Comitê de Ética tem por objeto a apuração e informação de quaisquer falhas ou infrações cometidas pelo 

Destinatário bem como a orientação para a sociedade de procedimentos a serem adotados para resguardar 

a ética e boas praticas comerciais e de relacionamento. Nos procedimentos serão observados o resguardo 

dos direitos do denunciante e denunciado, deste ultimo, até a fase de apuração, sempre em respeito 

legislação aplicável. 

De forma geral o Comitê de Ética, tem como finalidade, promover a legitimação, a disseminação e o 
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cumprimento do Código de Ética da sociedade, dentre as atribuições do Comitê de Ética, destegrn-se 

^rT 

*;S2  

• Assegurar a existência de um canal de comunicação direto e permanente para a solug5b...4,.. 
Tiics 

dúvidas e conflitos na interpretação deste Código; 

• Avaliar e propor atualizações deste Código; 

• Providenciar a sua divulgação; 

• Deliberar sobre os relatos recebidos pelos canais de denúncia. 

Os Destinatários poderão comunicar quaisquer violações deste Código de Ética e Conduta, através do canal 

de comunicação, que assegura a independência, confidencialidade e segurança da informação. Para isso, o 

colaborador poderá enviar um  e-mail  para gardeniacatemar@gmail.com  , ou através do 

preenchimento de formulário no  link  CONTATO, selecionando a opção, Comitê de Ética — Canal de 

Comunicação. 

Toda e qualquer reclamação ou comunicação ao Comitê de Ética será analisada pelo mesmo e submetido a 

Diretoria da empresa para as providencias necessárias, sempre respeitando o contraditório e que poderá 

resultar nas penalidades descritas acima. 

É fundamental agir com responsabilidade ao efetuar os relatos, que devem ser consistentes, verídicos e 

inclusive com evidências se possível. 

Eventuais dúvidas ou solicitações relacionadas ao presente Código ou temas relacionados, também 

deverão ser endereçadas ao Comitê de Ética que endereçará ou solucionará o questionamento 

diretamente. 

A CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA poderá promover, de tempos em tempos, 

treinamentos relacionados ao conteúdo deste Código, para os "Destinatários Designados" assim 

entendimentos como colaboradores — empregados ou não - fornecedores e prestadores de serviços. Os 

treinamentos terão por escopo difundir e esclarecer dúvidas sobre os termos deste instrumento e/ou de 

qualquer outro que vier a ser instituído pela CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA. 
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Na medida do que for aplicável, os Destinatários declaram, reconhecem e concordam em do,Opera_ 

qualquer investigação interna iniciada pela CATE M A R TERRAPLkf04GEM 

CONSTRUCOES LIDA, ou iniciada por terceiros que envolva a CATEMAR, pê.crlittifolcetlig*.-• 

profissionais desta, ou aqueles nomeados por esta, auditar quaisquer documentos do Destinatário, bem 

como utilizá-los em eventual defesa, para fins de arquivo interno da CATEMAR TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUCOES LIDA ou outra finalidade. 

Os Destinatários se comprometem a manter toda a documentação atinente aos negócios celebrados com 

aUilEIWR1H4PREMEEM E (33\61FLECES  OD%  pelo prazo mínimo exigido pela legislação aplicável ao caso. Por 

documentos, incluem-se todos os contratos, recibos, documentos de natureza fiscal, contábil ou outra, 

livros de qualquer natureza, e-mails  relacionados aos negócios mantidos com a CATEMAR 

TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA, dentre outros solicitados por esta. 

ACATEMAR entregará a cada um dos Destinatários uma cópia do presente Código de Ética e Conduta, os 

quais declararão o recebimento e ciência das regras e obrigações nele contidas, em especial as consequências e 

sanções disciplinares a que se sujeitarão eventuais infratores. 

Este Código de Conduta foi aprovado pela Diretoria da CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA e 

seus sócios, que também se comprometem a respeitá-lo em todos os seus termos. 

DIREÇÃO INST. E ETICA. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI 

CNPJ N2 01.382.204/0001-05 
Assinado de forma digital  

GARDENIA  MENDES por  GARDENIA  MENDES 

AZEVEDO:24239747 AZEVED0,24239747368 

368 Dados: 2022.06.20 101938 
-0300* 

GARDÊNIA MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 
(CPF): ng 242.397.473-68 
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ANEXO 

Termo de Recebimento e Compromisso 

Declaro que recebi o Código de Ética e Conduta da CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA e 

estou ciente de todas as regras e obrigagbes nele contidas. 

A violação deste Código poderá expor o infrator às sanções disciplinares corretivas, incluindo a rescisão 

do contrato de trabalho ou qualquer outro contrato, pacto ou negócio jurídico, mantido com a CATEMAR, 

sujeito ainda a responsabilidades previstas na legislação vigente. 

Nome Legível:  

Area  de Trabalho: 

Data:  

GARDENIA  MENDES 
Assinado de forma digital 
por  GARDENIA  MENDES 

AZEVEDO:2423974 AZEVEDO:24239747368 

7368 Dados: 2022.06.20 10:20:26 
Assinatura:  
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA 
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

 

CATEMAR TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ: 01.382.204/0001-05 

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual o Sr: 

JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da 
cidade de Vitória do Mearim — MA, data de nascimento 28/08/1962, portador da Cédula de 
Identidade n° 015933912000-7 SSP-MA e inscrito no CPF: n° 237.343.883-68, residente e 
domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 03, Quadra. 04, n° 12 — Jardim 
Aragagy 1 — Cohatrac, CEP: 65.110-000. 

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada CATEMAR TERRAPLANAGEM 
E CONSTRUÇÕES EIRELI, com sede na Estrada Velha, n° 50, Vila Esperança,  Cep:  65.095-
430 — Silo Luis, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do 
Maranhão sob NIRE 21600130255 em 01/11/2019, devidamente inscrita no CNPJ 
01.382.204/0001-05. Resolve alterar seu ato constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DAS ATIVIDADES: 

Atividade Principal 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem 

Atividades Secundárias 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4212 -0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4924-8/00 - Transporte escolar; 
77 11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 

DESCRIÇÃO DO OBJETO: Obras de terraplenagem; Construção de rodovias e ferrovias; Obras de 
urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços especializados para construção não especificados 
anteriormente(Construção Civil); Comércio varejista de materiais de construção em geral; Locação 
de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes; Construção de obras-de-arte especiais (passarelas, pontes, túneis, viadutos, 
elevados); Obras portuárias, marítimas e fluviais; Atividades de limpeza não especificadas 
anteriormente (capina, limpeza em vias públicas e limpezas em gerais); Transporte escolar. 

CLÁUSULA SEGUNDA — 

Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas pelo presente 
Instrumento de Alteração permanecem em pleno vigor e fazendo parte integrante deste para todos 
os efeitos legais e de direito. 

0 titular resolve consolidar as cláusulas presentes no ato constitutivo e 
demais alterações, que passam a ter os seguintes termos e condições: 
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CATEMAR TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ: 01.382.204/0001-05 

01- 
A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI tem comq• 
titular o JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRÈAVM.,:4: 
natural da cidade de Vitória do Mearim — MA, data de nascimento 28/08/1962, portador da Cédula 
de Identidade n° 015933912000-7 SSP-MA e inscrito no CPF: n° 237.343.883-68, residente e 
domiciliado na cidade de  Sao  José de Ribamar - MA, na RUA 03, Quadra. 04, n° 12 — Jardim 
Araçagy 1 — Cohatrac, CEP: 65.110-000. 

CLAUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Individual gira sob o nome 
empresarial CATEMAR TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI. 

CLAUSULA SEGUNDA - 0 capital social é de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), totalmente 
integralizado, em moeda corrente nacional pelo titular. 

CLÁUSULA TERCEIRA — A empresa tem como sede o seguinte endereço: Estrada Velha, n° 
50, Vila Esperança,  Cep:  65.095-430 — São Luis, 

CLÁUSULA QUARTA - A responsabilidade do titular é limitada ao valor do Capital Social. 

CLAUSULA QUINTA - A empresa tem como objeto social  (art.  997, II,  CC)  
A empresa  tell  por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Obras de terraplenagem; 
Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas; Serviços 
especializados para construção não especificados anteriormente(Construção Civil); Comércio 
varejista de materiais de construção em geral; Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Construção de obras-de-
arte especiais (passarelas, pontes, túneis, viadutos, elevados); Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (capina, limpeza em vias públicas e 
limpezas em gerais); Transporte escolar. 

E exercerá as seguintes atividades: 

Atividade Principal 
4313-4/00 - Obras de terraplenagem 

Atividades Secundárias 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4212 -0/00 - Construção de obras-de-arte especiais; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais; 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 
4924-8/00 - Transporte escolar; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE DURAÇÃO  (art.  53,111, F, Decreto e 1.800/96) 
A empresa tem seu prazo de duração indeterminado. 

, 

6.1 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO 
A administração  sera  exercida pelo titular JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO, que representará 
legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto. 

CLAUSULA OITAVA - DO BALANÇO PATRIMONIAL  (art.  1.065,  CC)  
Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de 
sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de 
resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR  
(art.  1.011, § 1°  CC  e  art.  37, II da Lei n° 8.934 de 1994). 
0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração 
da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA 
EIRELI  (art.  980-A, § 2°  CC)  
0 titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra 
empresa individual de responsabilidade limitada. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRÓ LABORE 
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições 
regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FALECIMENTO  (art.  1.028,  CC)  
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível 
ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres  sera  apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da empresa, a data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INTERDIÇÃO  (art.  974, § 3°  CC)  
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja 
devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração 
da empresa caiba a terceiro não impedido. 

E, estando o titular justo, assina o presente instrumento em via (mica. 

São Luis —MA, 21 de junho de 2021.  

JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO 
Titular/Administrador 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 
as. r 

Certificamos que o ato da empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado 
digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÂO DO(S) ASSINANTE(S) 
CPF Nome 

17619912304 MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS 

23734388368  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO 

• 

CERTIFICO 0 REGISTRO  EN  23/06/2021 18:21 SOB N 20210834226. 
PROTOCOLO: 210834226 DE 23/06/2021. 
CÓDIGO DE wairimao: 12104456998.  CEPS  DA SEDE: 01382204000105. 
MIRE: 21600130255. COM  EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/06/2021. 

-11.10EIMA CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUOES EIRELI 

LILIAN  THERESA  RODRIGUES MENDONÇA 
SECRETARIA-GERAL 

sorw.ampresafacil.nun.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
infonnando seus respectivos códigos de verificação. 
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coNTRATo SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADÁTNWPS OAL POR 
TRANSFORMAÇÃO DE EIREI.1  

JOSE RAM  MKI DI.TRA NUM;  FiRASILEIRO. SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da 
cidade de Vitoria do Mearim - MA, data  dc  nascimento 28/08;1962, portador da Cédula de 
Identidade rr: 015933912000-7 SSP-MA e inscrito no CPE: 237.343.883-68, residente e 
domiciliado na cidade de São Jose de Ribamar - MA. na RUA 03. Quadra. 04.  IC  12 -- Jardim 
Araçagy 1 Cohatrac, CEP: 65.110-000 Resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada CATEMAR TERRAPLANAGEM E CONSTRI.ICÓES EIRELE com sede na 
Estrada Velha, n° 50, Vila Esperança,  Cep:  65.095-430 -  Sao  Luis. cujo ato constitutivo se 
encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob N1RE 21600130255 em 
07/08/1996. devidamente inscrita no CNP.1 01.382..204/0001-05, transformando seu registro de 
tuiu em SiK.IFDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAI., urna vez que admite como 
sacia a Sra.  GARDENIA  N1F:NDES AZEVEDO, Brasileira. Solteira. Empresaria, nascida no dia 
809 1964, portadora da Carteira Nacional de Habilitação -• CNit rt.' 03276078480 DETRAN --

MA e do (7P1,  242.397.473-08. residente e domiciliada na cidade de  Ski  l.uis - MA, a na RUA 03, 
Quadra. 04.  if'  12 - Jardim Araçag Cohatrac.  CFI'.  65.110-000., Silo Jose de Ribamar - MA. 
nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constitmda assumira e se 
responsabilizara pelo ativo e passivo da Empresa ora transformada: 

Retira-se da sociedade o Sr  JOSE  RAIMUNDO  DI  ITR A NE.r0:  que sede c transfere para a 
Sra.  GARDENIA  NIENDES AZEVEIX) a importincia de RS 300 000,00 (Trezentos Mil Reais). 
represemados par 300.000 (1 rezemas Mil) colas no %alor de RS 1,00 (Hum Real) cada, o mesmo 
dando total, plena e irrevogavel quitação para não reclamar em juizo ou fora dele. 

) U capal social qc e de RS 300 000.00, passa a ser distribuido da seguinte maneira: 
SÓCIO QUOTAS % VALOR 

1  GARDENIA  MENDES A/I- VEIX) 300.000 100 RS 300.000,(X) 
! TOTAL 300.000 100 RS 300.000 00 

Paragrafo primeiro - A responsabilidade do socio e limitada ao valor do capital social e responde 
exclusi‘amente pela integralização do capital. 

Fica transformada a EMPRESA INDIVIDUAL  Dr  RESPONSABILIDADE LIMITADA. já 
qualificada. CRI SOC1EDADE LIMITADA UNIPESSOAL, nos termos da Lei o" 10.406/2002,  art  
I 052 e seus §§ I" e 2", inclindos pela Lei n' 13.784, de 2009/2019, passando a adotar como nome 
empresarial a denominação social de CATEMA.R TERRAPLENAGEM F. CONSTRUÇÕES 
L'l DA.  corn  sub-rogação de todos os direitos c obrigações pertmentes 

Para tanto, firma em ato continuo, o Ato constitutivo da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
NIPESSOAL.  

GARDENIA  NIENDES AZEVED(), 13sasileira, Solteira, Empresarsa, nascida no dia 28/091904, 
portadora da  Car  merca Nacional  dc  Habilitação - CNI1 ri 03276078480 DETRAN -• MA e do  UPI.  
242 197 4 73-08. residente c domiciliada na cidade de São luís - MA, a na RUA 03, Quadra. 04.  re  
12 Jardim Araçap 1 Cohatrac.  ('EP  b.110-000.  Sao  Josede Ribamar - MA. 

; A empresa gira sob nome empresarial CA1 EmAR TER RAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES 
IDA. e  fern  como sede a Estrada Velha, a' 50, Vila Esperança, ( 'ep: 65.095-430 -  Sao  Luis. 

2" 0 capital social é de RS 300 000.00 (trezentos mil reais). totalmente integralizado em moeda 
corrente do pais. 

Paragrafo t turco - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde 
eNelusivainente pela integralização do capital. 
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3' A empresa que iniciou suas ati . idades em 07418/199(i. tem seu prazo de duração indeterminado 

4" DAS ATIVIDADES 

,431 1-4;00 &  bras  de terraplenagent 

Atividades Secundinas 
421 1 -1101 - Construção de rodovias e ferrovias: 
4212-0:00 - ( 'onstrução  dc  obras-de-ai te especiais; 
42 -MI) - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 
4201-0!00 -  ()bras  portuárias. maritimas e fitiviais: 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados antenonnente, 
4 744-0,99 - Comercio varejista de materiais de construção em peral. 
49-2.14'00 - 1 ranspiale escolar: 
7 .7 11-0;00 - Locação de atitomoveis sem condutor; 
7732-201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. 
X129-000 - Atividadcs de limpeza não especificadas ameriormente 

I )1S(.2 Iç *,;k0 Do ()E3.11.,I( ) A empresa tera por obit:to o exercleio das seguintes atividades 
econõmica t  )bras  de terraplenagem, Construção de rod° ias e retrovias; Obras de urbanização - 
ruas. praças e calçadas. Serviçiis especializados para construção não especificados 
anterionnettleiConstruçao (.omereie varejista de  materials  de construção cm geral. Locaçâo 
de automóveis sem condutor: Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador. 
esceto andaimes, Construção de obras-de-arte especiais ipassaretas,  ponies,  tuneis, viadutos. 
eievadost: (ibras portuanas.. mantimits e tluviais. Ati v  Wades  de limpeza não especificadas 
amenormente icapina. limpeza em vias públicas e limpezas em gerais): Transporte escolar. 

A adritinistração da sociedade  sera  excicida pela unit:a súcia. GARDINIA MENI)ES 
AtEVEIX), individualmente e por prazo indeterminado. ficando dispensado de prestar caução. 
raztio pela  quid  compete a administradora a direção dos negócios sociais e a pratica dos atos 
necessanos ao funcionamento normal e regular das atividades económicas da sociedade, podendo 
ele receber, dar quitação. pagar contas em geral, contrair obrigações. abrir, movimentar e encerrar 
contas bancárias. representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração 
pública Federal. Estadual e Municipal, adquirir, vender. graNar ou onerar imiivels. constituir penhor  
dc  qualquer natureza. inclusive caução de ntulos e de direitos ereditorios. representar a sociedade, 
am:3 e pa.ssivainente, em juizo ou !Ora dele, constituir procuradores por instrumento público ou 
particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operaçÕes que 
poderão praticar. bem como do pi azo de  dui-Kilo  do mandato que sendo para representação em 

podera ser  por prazo Indelenninado. e  ludo  mais que se fizer necessário  pant  o fiel 
cumprimento do mandato 

(0.' A administradora declara, sob as penas da lei. de que não esta impedida de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçáo criminal, ou por se 
encontrar  soh  os efeitos dela, a  pena  que vede, ainda que tempoianamente. o acesso a cargos 
publicos. ou por crime fahmentar. de prevaricavao, peita ou  submit),  concussão. peculato, ou contra 
a ...column:4 popular. contra 0 sistema financeiro nacional contra norMas de defesa da concorraicia. 
contra as relações de consumo,  IC  pública. ou a propriedade. 

Piimeiro. 0 adMinistiador fixara uma retirada mensal, a titulo de -prO-labore . 
cibsetv atlas as disposições regulamemares pertinentes 

Ao termino de 'ada  ex  ercieio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara cont as 
111S1 ficadas da administração. procedendo à elaboração do inventario do balanço patrimonial, nos  
mean)  meses seguintes  au  termino do exereicio social 
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A participação da sócia nos lucros c nas perdas corresponde á exata proporção das respectivas 
iinotai  socials.  

A sociedade tem por !Oro contratual a comarca de  Sao  Luis_ Estado do  Maranhao.  para dirimir 
quaisquer titigios decorrentes deste contrato social. renunciando- expressamente a qualquer outro. 
por mono especial que seta 

F. estando o titular justo. assina o presente instrumento em via ¡mica. 

São  Lois  MA. 16 de Fevereiro de 20/ 

R ¡A:NM% AVE E DO 
'.t;• ‘dinitUAGiklara 

.10SE RA I\11 N DO 1)L IR. NETO 
Socio Retirante 

CONF CAA 
Ern m. 
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Secretana Especial de Oesburocratizaoão. Gestão e  Govern()  Digital 
Secretaria de Governo Dpilal 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integraçAo 

TERMO DE AUTENTICIDADE 

Eli, MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS, com inscrição ativa no CRC/MA. sob o n'' 006556. 

expedida em 09/09/2008, inscrito no CPF n 17619912304. DECLARO, sob as penes da Lei Penal, e sem prejuízo 
das sanções ;•:idininistrativas e civeis, que este  document()  é autêntico e condiz  corn  o original 

IDENTIFICAÇÂO DO(S) ASSINANTE(S) 

CF N' do Registro Nome 
-4- 

17619912304 006556 MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS 
-------- 

CROTIPIM 0 REIGISTRO EMI 18/04/2022 10.51 SOB 14' 212012:2363.  

PROTOCOLO:  .:20195765 DR 19:02/ 2022. 

cónrco DR VEmIriCmCÃO: 122021E991', CMPa DA ENDS: 0131220400010S. 
MIRE: 212E1212361.  COM  rirsITos DO SZUISTRo EM, 16/02:2,322. 

JUCE MA CATEMAR TRRRAPLENSOSM E CONETROODIES LTD*  

/CARDO  ram  DIAS 

LECRETÁRIO-GICSAL 

www.maprnamfac11.mm.gov.br  

•. . 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 01 DA SOCIEDADE EMPRESARIA_-'  

• CATEIVIAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA" EM EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI 

'CATEMAR COMERCIO E sERvigos LTDA". 
CNPJ: 01.382.204/0001-05 

,i-esente instrurnenlo par ar de alteracao c.ontraliia 

.1 -  JOSE  RAIMUNDO DUTRA FILHO, brasrierro. CRsario  ern  regime de comunhão paroai 
ic  hens.  nascido em 23,63/1!)36 .natural ie AnajetutaiMA, empreserio, portador da 
,:arteir:.4 identidadc! N" 038600782009-3 SSP/MA e CPF n° 129.230.603-34. residente 
• dornic!liatia à Rua Padre Manoel da N6brega. N" 16. Apeadouro. São Luis MA. CEP: 

f. Ç544(1 

2 - VALDIR PIECKHARDT brasrieiro. solteiro empresaria natural de itapecuru Miritn-
MA -:asoido em 29/040 962, portador da CNH N' 03591073358 DETRAN-MA. e CPF N°  
426.920.599-72 residente e dorniciliado na  Roe  do Campo , N'11.3 . Quadra-113.  Vita  
Calete.!ra- Sc  ,lose  de Ribamar - MA, CEP: 65.010-300, 

!inicos sncios da sociedarie trnitada de  name  empresar:o: CATEMAR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA.  con  , N•i4.? 41 Rua Santo Antônio N'.  !O. BR 435  KM 03-libiri-,São Li 

MA, EP  65 095-330 Inscrtc, na Junta Comercial Estado do Maranhão sob o N1RE 
2120091216-7 e rin CNPJ N° 01 382.204/0001-05 cuic.1  etc:  constitutivo se encontra 
!eurstracio junto ao  organ  de registre publico competeete. Resolvem, de comum acordo 
alterai e (,orisUrdar seu :-.:cotratri !=nrial mediante clátisu!as e condições seguintes: 

CLAUSU:_A PRIMEIRA: DA ADMISSÃO DE sócio 

.i..irni:e•I;cy Seciedacie JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO, hrasileiro, solteiro ,empresarro. 
n 0-e!  or:  kittone  an  Meartri. Estz..17,  it Maranhao.  fltatiCK3C em 28/01962. portador da cédula de 

n" 0159339'200:1-7 FIS!:' mt. e irsvity CPF stk 3 237 '$.43 883-68 i:orr. endereço 
:7,. )0•.-.0.ar. A Rua 03. Ocra 34. - 2 --Jardirr. Arace9y ' -Cohatrac • São Jose de Ribamar/MÁ 

iiS. 110-000 

ALiSULA SEGUNDA DA RETIRADA DE SOCIOS 

da empresa os s,.:cios  JOSE  RAIMUNDO DUTRA FILHO e VALDIR 
PIECKHARDT. que criem e transferern para sf)cif...-  JOSE  RAIMUNDO OUTRA NETO. 
• 1-1-poriAncia de RS 330.000,00 (Trezentos !‘& Reais), representados por 300.000 
irezentrw. l'Ail ! cotes nr; valor de RS 1,00 (Hum Rea0 cada. a mesma dando plena e geral 

misalerp  CP C,R.SS SOS It 216:1413:,25!.  
PROTix10;..:, DE cticaGs; cs viaTrv:AcA(.- 

'NtIgnAg 'fIRRAP:SMIWEN 7YMACTPUle.ES egLEL: 

JUCEMA 
n It43'era WAX,044.0 Me147,4, 0 

Ov'PETAU:&.020A.:. 

www.wayr-Pdta. l.ms.jey.Lx 
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wievogavel quitar;:ao nara  rid°  reclamar em )0izo nu fora dele, fica distribuido da ' 4̀S' !:.$e 
seguinte rrianera 

• ......... 
• Jost  RAIMUNDO DUTRA NETO 

• TOTAL 

Ne COTAS TOTAL 

300 300 300.000,00 

 

300.000 117 300.000,00 

 

 

VERCEIRA• DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL 

A r;ocredade "liue vinha exereetid0 seus negocias com sede cdarnicflio Rua Santo Ant6nic, N° 
EiR t 35 KM 03-Tibiri-.Sao Luis - MA, CEP: 65.095-330. passa a fazë-lo agora no segutrite 

clereço Estrada Valha, N" 50, Vila Esperança. CEP: 65095-430-  Sao  Luis- MA.  (art  
f:47 !i.CC,20f:2)_ 

CLAUSULA QUARTA DA ADMINISTRAÇÃO 

A tifnpretLia  sera  administrada pelo Sócio.  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO e a cie 
-am:fa as responsabilidades ou representaçâo ativa e passiva da sociedade, iudictai e 
F•xtraludicial. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no 
nterease cia sociedade, ficandc vedado. entretanto o uso da denominagdo social  ern  
oegccios estranhos aos fins sociais. 

CLAUSULA QUINTA DOS DESIMPEDIMENTOS 

administrado'  Jost  RAIMUNDO DUTRA NETO declara sob as penas da Lei, que  nap  
i:Sta Irtipetite0 3e, expr.-7,-J,  a arimiristração da sociedade. por Lei especial. ou em virtude 

condenagé) crtmia ou por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda 
Que temporariamente. o acesso a cargos públicos. N., por come falirnentar. de 
prevaricação peita ou  suborn.)  c,oncussào. peculato ou contra a economia popular. 
contra o sisterna financeiro nacional. contra normas de detesa da concorrancia, contra as 
relações de (=sumo, fé pública, nu a propriedade 

JUCEMA 

:.:11UTI*VX am :2 -, c1 4..TS 3041 X -  ril4OrL21S. 
1.111T0:7oL4: 19;14.1-,M Ch5DX00 YRInViCAÇA.O. 

N1RK. 
:7ATEXAm TeRRAPtAgMAOMN I COMSTicjOi$ IS 

There** P, i*  Mendonça  
encenTneL.k *VAAL 
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CLAUSULA SEXTA. DO OBJETO SOCiAL 

A sociedade passe a ter o seguinte objeto social* 

Obras de terraplenagem: Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização -  
was.  praças e calçadas: Serviços especializados para construção  oho  especificados 
anteriormente Construçáo 

CLAUSULA  SET  IMA DA TRANSFORMAÇAO 

transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABUDADE 
LIMITADA-EIRELI, sob o nome empresarial de CATEMAR TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUÇÕES EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 
,iorne fantasia CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES. 

Ci.AUSOLA Ortava .  DO CAPITAL SOCIAL 

C.) gi  Lem  desta sociedade no valor de RS 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), passa a 

etinstituir o capital cia CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI. 

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato de Transformação de 
Sociedade Empresária Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI com o teor a seguir: 

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI." 

CNPJ: 01.382.20410001-05 

Pelo preserite instrumento particular oe alteração comsat:al. o Sr.  JOSE  RAIMUNDO 

DUTRA NETO. brasiteiro, solteiro. empresário, natural de Vitoria do Mearim. Estado do  
Maranhao.  nasoldo  ern  2810811962, portador da cedula de identidade n° 015933912000-7 SSP-MA 
e iilscrito no CPI': sob o 237 343.883-68, com endereço domiciliar a Rua 03. Quadra -04 Casa-12 
-Jardim Araçagy 1-Cot)airec- São  Jos*  de Ribamar/MA CE' • 65.110-000, resolve,  corn  
lundainentc no artigo 980-A, da  Lev  n" 10.406/02, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL 
DL RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual sere regida pelas clausulas e condições 
soAuintes, ohservando, nas omissões. is regras previstas para a sociedade limitada 

CLAUSULA PRIMEIRA 

JUCEMA 

:Alt*tItICO AMOISVRO  XV  7.1...:1?7,4!15 ens m. 22S001$02105 ,  

POOTOCOld0 ,  A91141799 DV ,7610:00 Ur VIOUJPICAtiA ,  
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presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 1.IMITADA Tiara sob 0 
nome emoresarial de CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES OREL'. com 
sede na Estrada Velha, N-' 50,  vile  Esperança CE.? 65695-430- StIto Luis- MA. podendo. 

Quaiquer tempo a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências 
nm clualoue, pane do território nacional. 

CLAUSULA SEGUNDA 

A empresa  tern oar ()Net°  social Obras de teriapleriagerrl: Construção de rodovias e 
ferrovias; Obras de urbanização  rues.  praças e calçadas. Serviços especializaaos para 
construção não especificados anteriormente :Construcâo 

Ativ:oades econômicas: 

4::113-4i00 - Obras de terrapienagern 

43A4-1.••99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente: 

4213 8/00 Obras de urbanização •  rues,  praças e calçadas: 

Construção de r000v;a:> e ferrovias 

CLAUSULA TERCEIRA 

prazo de fturapAo á por iempo inoeterminado Ë garantida a continuidade da pessoa 
diante do impedimento  non  força maior  õ.i  imoedimento temporário ou 

per manente rio tIti.ilar. podendo a empresa ser alterada oara atender uma nova situação 

CLAUSULA QUARTA 

oar.)itai  sera  de R$ 300 000,00 (Trezentos Mil  Rears).  dividiao  ern  300 000 
;Tiezentos cotas no valor de RS 1.00 ium reah cede un. a subscrita e integralizada 
em 7•naeria corrente do paft,. 

NOME DOS SÓCIOS  
JOSE  RAtMUNDO OUTRA NETO 300.000 300.000.00 

—T 340.000 : 300.000,00  TOT-AL 

CLÁUSULA QUINTA 

Administracao da empresa  sera  eitercida pelo titular  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO  
corn  poderes e atrinuições de praticar todos os atos pertinentes à Gestão Empresarial. 

pea; sztic $or 1.....!;:.1; O5 SrU N 163C- 1...tC. 
iq i7'. f N't 100 C,S 

NINA: 
rZFIRA I' :...tNANAN 7. "."!..14$1's.• 
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autorizado o usa cio nome empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas  'at)  
interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, hem como onerar ou alienar  
bet  is 'moveis da empresa 

CLÁUSULA SEXTA 

nncerramento  on  exercido social da empresa  sera  31 de Dezembro de cada ano 
nesse per1odo o administrador procederá A elaboracao do inventário, do Balanço 
Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo-lhes os lucros ou perdas 
apurados 

CLAUSULA SETIMA 

Declare o titular tia  CAT  EMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELL . Para as 
aevidos fins e efeitos de direito que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa 
)oridica dessa modalidade 

CLAUSULA OITAVA 

A responsabiidade do titular é limitada ao capital integralizade 

CLAUSULA NONA 

cica deito o foro da Comarca de  So  Luis -- MA, para o exercício e a cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

CLAUSULA DECIMA 

O Administrador  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO declara sob as penes da Lei, que não 
asla impedido de exercer a administraç.ão tia empresa,  or  Lei especial. ou em virtude de 
condenação mrninal ou por se encontrar sob os efeitos  dale.  a Dona que vede, ainda que 
tefnporariamente o acesso a cargos publicos: ou por crime falimentar, de prevariCação. 
peita ou suborno. concussào. peculato, ou contra a ec.onornia popular, contra o sistema 
finonoeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência. contra as relações  tie  

ou a propriedade 

-414T111Cv ROGII$Dk 4e: es,5s 408 N Z1.03;0134255. 
441TOCW-Cit 19111i'gS :13 3. 3C.2C.14 csinlor us AmarIcAr.10' 
.:9o4ocisl:. ¡nat. :1;.'3.  
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estalem asstm juStos e contratados. asstnam o presenrt:! tristrumento em vta única. 

São  Luis — MP 16 tie  Outubro  de 20", 9 

244.44,44L-Zi724 11.44  
JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO 

;) • 
i21.2 

VALDIR PIECKHARDT 

frPss,..10 . . 
ie  JOSE  RAIMUNDO DUTRA FILHO 
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t O\ IR tID X 1M., DE SOC EDADE ENIPRESARI A LIM l'EADA UNIPESSO.AL POR .. .,, 
TRANSFORMA0,0 DE EIRELI L'aa 

F.? oe  ,a,,a  

JOSÉ RAIMUNDO DUTRA NETO. BRASI1.E1RO, SOLTEIRO, EMPR.ESARIO, natural da 
cidade de Vitoria do  Mean)» MA, data de nascimento 28/08;1962, portador da Cédula de 
klentidade n 015933912000-7 SSP-MA e inscrito no cpr. n' 237,343.883-68, residente e 
domiciliado na cidade de Silo Jose de Ribamar - MA. na RUA 03. Quadra. 04, n" 12 --- Jardim 
Araçagy -- Cobatona CEP: 65.1 10-000 Resolve alterar a Empresa Individual de Responsabilidade 

CATEMAR TERRAPLANAGEM E CONSTRI!CÕES EIRELI, com sede na 
Estrada Velha, n' 50. Vila Esperançai,  Cep:  65.095-430 — Sim Luis, cujo ato constitutivo se 
encontra registrado na Junta CoineteiaI do Estado do  Maranhao,  sob NIRE 21600130255 em 
07/08/1996. devidamente inscrita no (NP.1 01.382.20410001-05, transfonnando seu registro de 
EIREll em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA NIPESSOAL, uma vez que admite como 
sOcui a Sra.  GARDENIA  MENDES AZEVEIX), Brasileira, Solteira, Empresaria. nascida no dia 
28/09/1964, portadora da C:afteira Nacional de Habilitação (.7N11 n' 03276078480 DE:TR AN --
MA e do CPF 242.397.473-68. residente e domiciliada na cidade de  Sao  Luis — MA. ã na RUA 03, 
Quadra. 04. n" 12 -- Jardim Araçagy I - C7ohatrac, CEP: 65.110-000.  Sao  Jose de Ribamar -- MA, 
nos termos e condiçaies a seguir„ sendo que a sociedade ora constituida assumira e se 
responsabilizara pelo ativo e passivo da Empresa ora transformada 

Retira-se da sociedade o Sr.  JOSE  RAIMUNIX.) NETO, que sede e transfere para 
Sra.  GARDENIA  MENDES AZEVEDO a importância de RS 300.000,00 (Trezentos Mil Reais), 
representados por 300.000 (Trezentas Mil) cotas no valor de RS 1,00 (Hum Real) cada, o mesmo 
dando total_ plena e irrevogivel quitação para não reclamar em juizo  on  fora  dale_  

2" U capital social que e  de R$ 300.000,00, passa a ser distribuido da 
SÓCIO QUOTAS 

WARDENIA MENDES AtEVEDO 300.000 
TOTAL 300J0O  

pinta maneira:  
1. VALOR I 

100 ES 300.000,00 , 
RS 300.000,00 

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde 
exclusivamente pela integralização do capital. 

Fica transformada a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, ia 
qualificada, em SOC1FDADE  Limn  ADA UNIPESSOAL. nos termos da Lei  it'  10 406:2002,  art  
1.052 e seus *1.5 1' e 2°. incluidos pela Lei n° 11.784. de 20.-'0W2019, passando a adotar como nome 
empresarial a denominação social de CATEMAR TERR.APLENAGEM E CONSTRUÇÕES 
I.TDA. com  sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

Para tanto, firma cm ato continuo, o Aio constitutivo da SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
t .1aIIPESSCJAI  

GARDENIA  MENDES AZEVEDO. Brasileira. Solteira, Empresaria, nascida no dia 28/09/1964. 
portadora da Carteira Nacional de Habilitação — n'• 03276078480 DFTRAN -- MA e do  (IF  
242 197.473-68, residente e domiciliada na cidade de São Luis MA, à na RIJA 03, Quadra.. 04,  re'  
12 Jardim Aiaçags I— Coliatrac. CEP. 65.110-000,  Sao .lose  de Ribamar MA. 

A empresa gira sob nome empresarial CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUOES 
I. 'IDA. e tem como sede à Estrada krelha, n0  50, Vila Esperança,  Cep:  65.095-430 —  Sin  Luis. 

2" 0 capital social é de RS 300.000,00 itrezentos mil reaisn totalmente integralizado em moeda 
corrente do  pals  

Paragralb I  (pier,  - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde 
exciustaamente pela integralizaçSo do capital. 
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A empresa que iniciou suas ali'. idades em 07/08/19%. tem seu prazo de duração indeterminado. 

DAS ATIVIDADES • "i 

4313-4i00 Obras de terraplenageni 

.Ntividades Serundirias 
3211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 
4212-0:011 - Construção de obras-de-arte especial s; 
.1213-8/00 - Obras de urbanização -  rims,  praças e calçadas; 
4291-0f00 - Obras portuárias. maritimas e fluviais; 
4399-1199 - Serviços especializados para construção não especificados antenonnente; 
4744-0199 - Comercio varejista de matenais de construção em geral: 
4924-8/00 - 1.ransporte escolar: 
77 -0?00 - Locação de ainoinoveis sem condutor: 
7732-2,01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 
g129-0.110 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 

DESCRIC,A0 DO 013.1E1.0 A empresa terá por objeto o exercicio das seguintes atividades 
econômtea Obras de templenag.em. Construção de rodovias e ferrovias; Obras de urbanização - 
ruas, praças e calçadas, Servaços especializados para construção não especificados 
ariterionnemetConstrução ('v'.tl). ( tnicrcIe varejista de materiais de construção em geral, locação 
de iadomoveis sem condutoi. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, 
exceto andaimes; Construçao de obras-de-arte especiais (passarelas, pontes. tuneis, viadutos. 
cle% adosi: Obras portuárias, maritimas e fluviais: Atividades de limpeza não especificadas 
anterionneme icapina. limpeza em vias públicas e limpezas em  get Transporte escolar 

A administraçao da sociedade  sera  exercida pela imica socia.  GARDENIA  MENDES 
AZEVEIX.), individualmente e por prazo indeterminado, ficando dispensado de prestar caução, 
Giza° pela qual compete a administradora a direção dos negócios sociais e a pratica dos atos 
ilecessarros ao funcionamento normal e regular das atividades económicas da sociedade, podendo 
ele receber, dar quitação, pagar comas em geral, contrair obrigações.  Ant,  movimentar e encerrar 
contas bancarias. representar de qualquer forma a sociedade perante orgdos da administração 
publica Federal. Estadual e Municipal. adquirir, vender, gravar ou onerar imoveis, constituir penhor 
de qualquer natureza inclusive caução de  hullos  e de direitos creditorios, representar a sociedade, 
ativa e passivamente, em juizo ou fora dele, constituir procutadores por instrumento publico ou 
particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que 
poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em 
juizo. poderá ser por prazo indeterminado, e  ludo  mais que se tizer necessário para o  tie!  
cumprimento do mandato. 

tr.  A administradora declara, sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a 
administraçao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal. ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos  
pith!  ieos. nt por crime falimentar. de  pre%  aricaçao. peita ou siibomo, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular. contra o sistema financen 0 nacional, contra normas de defesa da concorréncia. 
contra as relações de consumo. fé publica. ou a propriedade. 

Par agrafo Primeiro (1 administrador fixara uma retirada mensal, a titulo de  "pro-labore'.. 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

7' AO tenntno de eada exercício social. em 31 de dezembro. o administrador prestará contas  
lust  ificadas da administração. procedendo á ela.boraçao do inventario. do balanço patrimonial, nos  
ration)  rneses seguintes ao ter mino do exercício social. 
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K A parlicitNtOo da socia no hicros e nas perdas coi-respondc i evua proporcao das respecovali,r; 
quotas sociais. 

9' A sociedade tem por Coro contratual a comarca de  Sao [ins.  Estado do  Maranhao,  para dirimir 
quaisquer Iiios decortentes deste contrato social, renunciando-se expressamente a qualquer entro, 
flOt muito especial que seja 

1' estando o titular Justo, assina o presente insommento em via inica 

Sio 1.tir; MA. 16 de Fevereiro de 2022 

A121)F- 1.,% ‘161-4:14 AtZFA 90 
i4 Adalt/11441-44.tjr.i 

JOSE: Id' 1  Mi  .'NDO NET() 
SOcio Ret name 

, 

CONF 
Ern _ 



MIMSTERIO DA ECONOMIA 

Secretana Especial de Desburocratizagão, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 

TERMO DE AUTENTICIDADE 

Eu, MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o n 006556. 

expedida em 09/09/2008, inscrito no CPF n' 17619912304. DECLARO, sob as penes da Lei Penal, e sem prejuizo 
das sanções administrativas e civeis,  due  este documento é autêntico e condiz com o original. 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF 
_ 

17619912304  

N' do Registro Nome 
-4-- 

006556 MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS 

 

 

CERTIFICO  0  REGISTRO  EH 10/02/2022 10,51 SOP N' 21201212163.  
PROTOCOLO:  220195765 DR 18/02/2022_ 

COOTS° 049  VERIFICAÇÃO:  122021149917_ CIIPJ DA SEDR: 01382204000105 
MIRE: 21201212163. OCR EFSITOS DO EgOIST&O 1916 16/02/2022- 

UCEMA CATEMAR TERRAPLEGAGEN R CONSTROCOES LTUA  

RICARDO DINIZ DIAS 

sacarrARro-carrou. 
mmprosiltfacil.ma.govAn 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 
SECRETARIA DE TRABALHO 
Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

REFERENT"( A MOOS OS EST4BELECIA:1EN11)5 DO EMPREC3400R CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONS TRUCOES LTDA  INSCRIÇÃO  01.382.204/0001-05 

,•-"`'‘ • - -  

EMPREGADOR: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA 

INSCRIÇÃO: 01.382.204/0001-05 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/06/2022, as 18:47:47, conforme horário oficial de  Brasilia  

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que„ nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. ista certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador 
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial NITE/501-1  re  2, de 12 de maio 
de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições analogas a de escravo. 
3. Conforme artigo 103, § 22 da Portaria NITP  re  667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, podera ser 
obtida certidão especifica perante aquele drgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 

Everkt,s,  (ow  base  iva  Portaft,1  WE,  n" 667, de 8 de novembro de 2021 Ernitida gratuitamente 

• 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https:lleprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: 7KA6V531N5F 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR  Code  ao lado, 

Pdgma 1 de I 



Rit.FRENTE A 10005 05 F57ARE.1,;' ftVF f‘i WS 90 i.A4PRE6ADOFi  GARDENIA  MENDES AZEVEDO - INSCRIOC: 242.397.473-68 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÉNCIA 
SECRETARIA DE TRABALHO 
Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DEBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR:  GARDENIA  MENDES AZEVEDO 

INSCRIÇÃO: 242.397.473-68 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/06/2022, as 18:52:51, conforme horário oficial de  Brasilia  

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

hsta certicaio abrange todos o estabelecirnentos do empregador. 
2. A presente certidão não modifica a .situação do ernpregacior que conste do cadastro previsto na Portaria  inter  ministerial MTE/SDHo' 2, de 12 de maio 

de 2011. que disciplinau Cadastro de Empregadores qoe tenham submetido trabaihadores a condiçõeN analogas a de escravo, 
3. Conforme artigo 103, § 20 da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletira sempre a última situação ocorrida em cadastros 

administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, podera ser 
obtida certidão especifica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
3 Lxff-dida som base na Portaria MTP n'' 66/, de 8 de novembro de 2021. ErrItida gratuitamente. 

• 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar  

Cddigo: Y43FC5DBX9 

A autenticidade também pode ser verificada a par r do QR  Code  ao iado. 

Pcicjwa l it 1 
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Ri tsi  NIL  A rot:1os tis i, laftEL  EC  IMEN1125 DO EMPREOADOR  JOSE  RAIMUNDO OUTRA NETO -  ONLSCRIO0 237.343.8RJ-68 

IVIINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SECRETARIA DE TRABALHO 

Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA  

EMPREGADOR:  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO 

INSCRIÇÃO: 237.343.883-68 

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/06/2022, as 18:56:18, conforme horário oficial de  Brasilia  

CERTIFICA-SE, de acordo  corn  as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 

Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 

identificado. 

1. Lsta certiclao abrange todos os estabelecimentos do empregador. 
2 A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria :nterministerial NITE/SDH ri 2. de 12 de maio 
de ;?011,  gun  disop;inae Cakt-n.nd de Empregadores quetnnhafr5obrnetido trab.ithad,ares a cundly5e, anrilogx, a de eSC,<1VO 

3. Conforme artigo 103, § 2° da Portaria WITP n' 667/2021, a certidão ora instituída refletira sempre a última situação ocorrida em cadastros 
administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 

obtida certidão especifica perante aquele Orgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4 pedicli t- oil t),--1!,(1,  re  POrtii  la M P  n' 667,  (led  de novemtno de 7021  En-III-Ida grati.ittamn.ntn_ 

• 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https:ileprocesso.sittrabalho.gov.br/Certidao/Validar 

Código: CLHSHIV1Z1SV 

A autenticidacie também pode ser verificada a partir do QR  Code  ao  !ado.  

Ptityiro I de 



REFERENTE A TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO EMPREGADOR CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA - INSCRIÇÃO 01.382.204/0001-05 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÉNCIA 
SECRETARIA DE TRABALHO 
Coordenação-Geral de Recursos 

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

NEGATIVA  

EMPREGADOR: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LIDA 
INSCRIÇÃO: 01.382.204/0001-05 
DATA E HORA DA EMISSÃO: 21/06/2022, às 19:17:40, conforme horário oficial de  Brasilia  

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e 
Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima 
identificado. 

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador. 

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n" 2, de 12 de maio 

de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo. 

3. Conforme artigo 103, § 22  da Portaria MTP n. 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 

administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados 6 Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser 
obtida certidão especifica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos. 
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente. 

Dados para conferência da autenticidade desta certidão: 

Endereço: https://eprocesso.sittra  balho.gov.brgertidao/Va  lido r 

Código: ZSCCINT3CVY 

A autenticidade também pode ser verificada a partir do  OR Code  ao lado. 

Página 1 de 1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

N'n''.. GAPDENTA MENDE'S A:-:E- 7FDr,  
CP2': 247.397.42. 
Certideo n': 97.0442:2..:22 

Expt:d.çad: 21/03:2022, As 1S:00:10 
1ai.datit?: 17/0()/22 - 18f:: (cento e ;:j-eni- a dias, contados da data 

:,xpediçAo. 

que  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, inscrito(a) no ('PP sob c n' 
242.397.473-68, NÃO CONSTA como inad3mpente no Banco Nacional de 
Devedoles Trabalhistas. 

emitida  corn  case nos  arts.  (42-A e 883-A da Consolidaçáo 
'dai; Lesk. T a i no , crescentados pelas Leis ns.'"' 12.440/2013 e 

e nc Ato ir;:n22 da (%:;.7-,  le  21 de janeiro de 2022. 
dados constantes deeta CertidAo  P&G  de responsabilidade dos 

Ti.lOuna:s do rianaho. 

de ;essoa d atest.a a empresa em relaçAo 
todos os s'-.u- estabelcimentos, aqncias C111 filiais. 
, desta cortidao condiciona sc! A verifoaçdo de sua 

pori31 do Tribuna: :!uperior ck) Trabaltn) na 
Iwornei, HL;s.b1::. 

emitida qratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Nac.:.)::a de Devedotes Trai...aihistas constam os dados 
necesa:7,.,e A iden:ificacAo das pessoas naturais e jurídicas 
inadiTplent:es peranto a Justiça do T:-abaflio quanto As obrigaçeies 
estaceecidas em sentenca condenatdria transitada em luigado ou em 
acordos j%Adicals zrabaltlistas, inclusive no concernente aos 
recolb;mentos pridenciarios, a noncrArios, a custas, a 
emoiumetc.A ou a ''ecolhimentos deteTminados  OM  :e i, OG  decor  renLes 
de execuç de accrdes firmados perante o Ministério Público do 
!Tabaik.c- ::omissAo de Conci:iaça.o PrAvla  du  demais taulos que. por 
d:sp(eical.) Icoal, !..onc:ver força exef.:uLiva. 



RODHA.  SUA  
secrettrio(a) Clete! 

Jovero0 de F;Adoi.-:,  uo 
Sf:((ci eloria E.  stark,  jeindustria SEINO 

.,z ri ca IO Esrattr, 1,,,tararo-j•30 

isms 
CILMAPAeWM=  

CERTIDÃO ESPECÍFICA 

51(5113:0a ttac:kinai de q1stro de EITipresas Mercantis StNREM 

quc .atmix,..  co.-Marti  clus 
_ 

. •  le,  ,ia s,  ,,,,03,01AC 

CertifiCaMOS oue a  emotes.)  CA A,- ;,.iNSTFotiCADF!:F,t1-0", 
NP„ 1-; 

F registrada nesta junta Camercial, coma segue:. 

• T 
NtRE (Sede) CNP.i Date de Arquivamento do Ato  Constitutive  
".• I 201212363 01.382...204-.0001-05 ; 09/08'1996 

Endereço Completo 
ESIBADA VELHA. N50, V4.iEs;,erança -  Sic  Luizi,MA GEP65095430 

Protocolo; MAC2201832290 

! Iniclo de Atividade 
; C17,081996 

Arquivamentos 
Data 
iO4 2022 
16/n2.'2072 
21/062021 
23106:2021 

0893/2021 - 
A.11 2020 
26'1 i 2120 

. /11(.0t9 
0-11:2018 
16'09(2015 
1119,1015 

V9,2015 
02/09 23 t5 
tri*.'‹11 
OW01171996 

Situação  
ATE1A 
Status  

SEM  STATUS  

Posteriores  
Descrição 
ALTERACAO DE DADOS E  OE  NOME EMPRESARIAL 
THANE,ORMACAO 
CONSOLIDAÇAft DE CONTRATUESTATUTO 
Ai:CURACAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESARIAL 
RALANCe.:( 
SALANCO 
BA....ANO0 
ALTERACAO DE DADOS E De NOME EMPRESARIAL 
TRANSEORMAGAC 
EN0.1A.DRAMENTO  OE  MICROEMPRESA 
Tn.ANSEORMAC,A0 
f FWISFORMAC.A0 

REAT1VACAO -  ART.  60 LEI 8.934,94 
OA6iCE(_AME.NTO -  ART.  60, LEI 8.934,94 

ANSCRIÇAO 

• Mo  
002 
007 
002 
002 

"221 

Z22 

002 
OW? 
11:3 
C.01? 

904 
• 

NU111670 
21201212363 
:0:1111,12363 
202103:34226 
20210634226  

20210314061 
202010'98687 
2021109Sa06 
21600130255 
2160030266 
20151323620 
21200912167 
20151228604 
20151262322 
!JO? 
21110956804 

Esta ttortiatiu mtitia attottiatx;enenkt eni 1 Is 14.'0715  (Prairie  de Brasitán. 
Se irriprassa. weitiosir sua autenticidade no httes.:1www.eirepraeaftic1tteit.toli.br  corn  o código GSEDXPLX. 

1111111[11101111111 

I del 
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s1,.&.1 Ird:isu ,i-dro..1 • SE INC 
;:••••••••.v., :3' %*.,•:.•••!1%.u.•  

. • 11 

• 1. 

• :"." 

••••-• ‘` • i0VeRkalli .....•••'.  VACIVISASIAMMÃO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Stste.m., tie de Erriprt-ssst- ISerbatitiS • SINREM 

..., • se.. • • 1••• ..2•In:••;• i••{Adic;1. 

C•1 MAP rFas4A.LENAGEhl CTASII/LICOLS• f ProtocnIa• • r' 3 

.. • • . • 

PIPE  (Sedei CNPJ Data de Ato Constitutivo inicio de Atividade 
)1.382.204,0001-05 • 09108.19% • 070111996 

. —• ••••-• 
•  Endereço Completo 

warinVeftia. N SO ViIa iiverarça - Sito Lu.s,MA - CEP 65005430 
. . , . 

• Objeto Social 
• OBRAS  Di:  rERRAPLENAGEMCONS TRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIASOBRAS DE URBANIZACAO - RUAS. PRACAS C CALCADAS 
: SE fIvIt;;;;-; 1.:SPEC.IALIZAL PALA CONS-W.1CA° NAO EsPECIFICADOS ANTERIORMENTE,CONSTRUCAO ClVIl. COMERCIO VAREJISTA  

Di. IOW  E EtIA*.S  OF  f;QNSTPs A'l FM iFRAI I.CCACAO AlITOMOVEIS SEM CONDI rf  OR  ALUGUES. E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 
PAPA :7,ONSTRLICAO SEM C.: LRADOR. EXCETO ANDAIMES CONSTRUCAO DE. OBRAS-IX-ARTE ESPECIAIS (PASSARELAS. PONTES. 
•1.1NEIS '4IADUTOS. Ei.E r .74IFIAS PORTUARIAS. MARiTIMAS F Fi.UVIAIS ATIVIDADES DF LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS 
ANTFP!'.1RIAFI•411: (CAP•tv IMI' /A EM VIAS PURI  IC.  AS F ..IMPFIAS EM GERAIS) TRANSPORTE ESCOL AR 

Capital Social 
,( t, •r• ,raist 

Capital integralizado 
.4(-0.:100.00 it,s.zeniosr.I maws 

Poets 
tE (Microemoresa,  

: . 

Prazo ti. Duraciio 
lecetem•tir.aoc, 

..; 
Dados do Soco 
Nome CPF•CNPJ Participapio no  MAW  Espada de sócio Administrador 

• , 
Termino do mendato 1 

: -.41--tr.1-.•.MA ME NOE. 5.. 242..397  4•68 RS 300X-04:100 Stir*Jo S Indaterrii r.  ado i 
Ait VE.N.:. . 

Dedos do Administrador 
Nome CP F  TOW**  do mandato 
r  'MIDI: NIA  NtE4DES AZ(.-  ;TEO 242.39747348 Indetenninacto 

• 
Ultimo Arquivamento 
Data 
!ts 

. Sftuacfoo 
Número Atorevn 1. ATIVA 
:!120121236,3 '• ',•• .-7--B021f122 - ALTERACAO DE E. A D(•S ;-: DE i Status  

NOME tliPRESAMAL , , SEM  STATUS  

C.sta ÇCII ji0 t emil;da  automaticamente  em 18/032022. ha 163213 lomine de Brasilia).  
Sc  witeessa. vn•iliCH• aLJ ugenticklede no hltps: twww.emprosatacikenik.gov.br. corn v odolgo GHV21ICU8 

summino 
LARLSSA  ROCHA  DA Sit iA 

Secoeterie Ge•All 

el*. 1 



Mok4ERO DE IN.-SCROD COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DAT22436/1996
ADE AseruRA 

01.362.204/0001-05 ,  
; MATRIZ CADASTRAL 

I I ENDEREÇO ELE TR CINICO 
OSET3LITRANET0201341094AIL.COPA 

I .. 

I 
1 1 04re ftommr.c.RESPOMAVEL &FR) 

:76-7:775-Eic-Ziiiii4.7 
I ATIVA 

   

   

DATA DA SITUAOCICADASTRAL 

03/11/2005 

 

'..rx;PArxxirto 
EST  VELHA  

CEP -8AIRRO/CASTR:TO 
I 66.098-430 J VILA ESPERANCA 

_ 
NUMEP.0 COMPLEMENT° 
50 

 L 

SAO LUIS MA 
! AAJNICiPto 1 • 

r , , TELEFcriE 
(98) 9114-6901 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOME E MPRE Watt. 
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 

ItroLo DO ES TAFIELECIUENTO 114CNE DE EANTASiA} 
CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES  

Norm 
ME 1 

IrECOGO-E DESCRiCAC DA ATNIDADE ECOM504PDA-PititiCIPAL 
43.13-400 - Obras de templenagem  

, C.  +Dew)  f nFscRiçÃo  cos  ArtvfaAms a:ow...lc-as  SEC  UNDARMS 
• ; 42.11-1411 - Construçao de rodovias e ferrovias 

, 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
' 42,134-00 - Obras de urbanização -  rues,  praças e calçadas 

42.91-040 - Obras portudries, merftimas e fluviais 

09 
43.99-1-99 - Sarviços especializados para construção não especificados anterionnents 

7.44-049 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
.24-8-00 - Transporte escolar 

7.11-0-00 - Locação de autonvéveis  earn  condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes 

: 61.29-0-00 - Atividades de limpeza n00 esPeCificadas anteriormente 
._ 

C60-1(1,0 E DESCTOÇAD OA NACtURVA JUR1D+CA 

: 206-2 -  Sociedade  Empreseria Limiteda 

r MOTIVO r.FAn cAorksTRA.  

DATA DA 8I7UAÇÃO ESPECIAL. 
...••••••• 

4provado pela Instrução  Normative  RFB n° 1 863 de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no (ha 18103/2072 as 08:12:38 (data e hora de  Brasilia) Página 1/1 



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

• 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CAT EMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI 
CNPJ: 01.382.204/0001-05 

ssalvlado o aireito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
sponsab:1:ri  ad  e do sujeito  passive  acima identificado que vieram a ser apuradas. é certificado que 

não constarn penciências  tints-eu nome relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Recera Federal do Brasil (RFB) e a ioscrições  en  i Divida Ativa da União  (CAW  junto 
Procuradona-Geral da Fazenda Nacional (PGFNj. 

Esta certidão e válida  oar°  c estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para 
todos os c:.irgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito  passive  no âmbito da RFE e da PGFN e abrange inclusive as contribuições S0Cia1S previstas 
rias arneas a' a 'a' do parágrafo úrico do  art.  11 da Lei n°  8.212 de 24 de julho de 1991. 

A aceitaçáo desta certidão esta onciicionada á verifica0o ae sua autenticidade na  Internet,  nos 
updereços. ,:hitc./ktb.gini.br> ou .r.http awww.pgfn.gov.br>. 

Certiaâo ernitina gratiatamente  con.;  base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nu  1 751. de 2/10/2014. 
Emitirias 0958 58 da  air!  18/02/2022 • ',ora e data de Biasilia› 
Valida ate 17T28/2022. 
Cõdigo zite controie da certidão DEAA.EA09.93F9.626A 
()ualquer ,asura c ernenoa invalloara este documento. 

• 



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

• 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E ik DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome:  GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
CPF: 242.397.473-68 

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

Esta certidão se refere A situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do  art.  11 da Lei n°  
8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°  1.751, de 2/10/2014. 
Emitida As 19:12:37 do dia 21/06/2022 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/12/2022. 
Código de controle da certidão: F3DD.1DB0.7D6E.7FD5 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

• 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 037531/22 Data da 17/03/2022 09:11.35 

Inscrição Estadual: 127025553 CPF/CNPJ:01382204000105 

Razao Social: CATEMAR TERRAPt ENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 

Endereço: ETR VELHA, 50 CEP: 65095430 •• VILA ESPERANA§A 

Telefone: (98)81148991 Municipio:  SAO LUIS LW: MA  

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

substanciado  Delos  artigos 240 a 242, da lei n° 7.799. de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

5 172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributado Nacional), ndo constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria. em nome do sujeito passivo acima 

identificado Ressalvado, todavia. à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dividas que 

veilhan-i a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/07/2022. 

atitenticidade desta certidão devera ser confirmada no endereço: 
http•pportal selar ria 90v  bra,  clicando nu item "Certidões" e em seguida em "Valtdação de Certidão Negativa 
de Detbito" 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 1810312022 08:53:23 



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crEcaixa.gov.brlconsultacrUpageslconsultaEmprega... 

CAI 

Voitár ImprImir 

E•LC.)NC51%.1 .‹,2:', -;DERA 

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF 

Inscrição: 
Razão 

Social: 
Endereço: 

01.382.204/0001-05 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI 

EST  VELHA  50 / VILA ESPERANCA / SAO LUIS / MA / 65095-430 

• 

• 

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

0 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:01/06/2022 a 30/06/2022  

Certificação Número: 2022060100371514461313 

Informação obtida em 15/06/2022 18:09:09 

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

I of I 15/06/2022 18:09 



CAIXA 

Dúvidas mais Frequentes I Iniciol V 1 

Histórico do Empregador 

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de 
Orientações Regularidade do Empregador. 

Inscrição: 01 382 204/0001-05 
Razão social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI 
Nome fantasia: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES 

Data de 
Emissão/Leitura 

.1/06/2022 01/06/2022 a 30/06/2022 2022060100371514461313 

13/05/2022 13/05/2022 a 11/06/2022 2022051300453312737675 

24/04/2022 24/04/2022 a 23/05/2022 2022042400213715225454 

05/04/2022 05/04/2022 a 04/05/2022 2022040500364622532836 

17/03/2022 17/03/2022 a 15/04/2022 2022031700273033562596 

26/02/2022 26/02/2022 a 27/03/2022 2022022600491741485806 

07/02/2022 07/02/2022 a 08/03/2022 2022020700273780164400 

19/01/2022 19/01/2022 a 17/02/2022 2022011900433867448500 

31/12/2021 31/12/2021 a 29/01/2022 2021123100394585924651 

12/12/2021 12/12/2021 a 10/01/2022 2021121200214525560460 

23/11/2021 23/11/2021 a 22/12/2021 2021112300425181492390 

04/1112021 04111/2021 a 03/12/2021 2021110400402850333070 

16/10/2021 16/10/2021 a 14/11/2021 2021101600370744266272 

27/09/2021 27/09/2021 a 26/10/2021 2021092700203230292317 

08/09/2021 08/09/2021 a 07/10/2021 2021090800270518546401 

20/08/2021 20/08/2021 a 18/09/2021 2021082000391647729425 

01/08/2021 01/08/2021 a 30/08/2021 2021080100244333839066 

14/04/2021 14/04/2021 a 11/08/2021 2021041400474899083253 

26/03/2021 26/03/2021 a 24/04/2021 2021032600441958540378 

07/03/2021 07/03/2021 a 05/04/2021 2021030700170057135697 

16/02/2021 16/02/2021 a 17/03/2021 2021021600475729988443 

28/01/2021 28/01/2021 a 26/02;2021 2021012801022246207576 

09/01/2021 09/01/2021 a 07/02/2021 2021010901084950638188 

21/12/2020 21/12/2020 a 19/01/2021 2020122108164260009104 

31/03/2001 31/03/2001 a 30/04/2001 

28/0212001 28/02/2001 a 31/03/2001 

31/0112001 31/01/2001 a 28/02/2001  

Resultado da consulta em 15/06/2022 18:09 

Data de Validade 

2 



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA 

N° Certidão: 017993t22 Data da 17/0312022 09'12:29 

Inscrição Estadual: 127025553 CPF/CNI)Jt 013822°4000105 

Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 

ftEndereço: ETR VELHA. 50 CEP! 65095430 - VILA ESPERANA§A 

1111"Teiefono (98)81148991 Municipto:  SAO LUIS  UF: MA  

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 

242 da lei n°  7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de 

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Divida Ativa, em 
nome do su;eito passivo acirra identificado. 

Validade da Certidão -  120 (canto e vinte) dias: 15107/2022. 

A autenticidade desta certidito devera ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.bri, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão  Negative  
de Divida Ativa'' 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 18/03/2022 08:54:38 



F-C-ERTIFICADO 
10202200921390515.  

PREFEITURA DE  SAO  LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00007121432022 

Validade: 20/07/2022 

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 
CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA 
JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, CONFORME O 
DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, 
RESSALVADO 0 DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS 
AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.  

DADOS DA PESSOAJURIDICA  

CNPJ: 01.382.204/0001-05 Inscrição Municipal: 98257603 

Razão Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 

AIWIDADE ECONÓMICA: PRINCIPAL 

431340000 -  OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO 

Logradouro: ESTRADA VELHA 

Ntimero: 50 Complemento: 

Bairro: VILA ESPERANCA 

Município:  SAO LUIS  - MA CEP: 65095430 

A presente certidão, sem  canter  rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em  Sao  Luis (MA), em 20 de junho de 2022 ?s 15:40, sob o código de 
autenticidade nQ 61645122669DA2229A087A096E7665AB. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na  Internet,  em 
https://stm.sernfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.  

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 



— 
CERTIFICADO . 

t 1020220892118620 

PREFEITURA DE  SAO LEAS  

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número da Certidão: 00006899102022 

Validade: 20/07/2022 

CERTIFICAMOS QUE ATE.  A PRESENTE DATA NA() CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE 0 DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.  

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

CNPJ: 01.382.204/0001-05 Inscrição Municipal: 98257603 

Razão-  Social: CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

431340000 -  OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO 

Logradouro: ESTRADA VELHA 

Número: 50 Complemento: 

Bairro: VILA ESPERANCA 

Município:  SAO LUIS  - MA CEP: 65095430 

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia ate a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em  Sao  Luis (MA), em 22 de março de 2022 ?s 12:09, sob o código de 
autenticidade 364F84941A4EFE4C8355A5F9202D4853. 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na  Internet,  em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.brivalidacaocertidao. 

"NÃO E VALIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 



o 
; 1924224092114630 

• 

PREFEITURA DE  SAO  LUÍS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

Número da Certidão: 00006899102022 

validade: 20/07/2022 

CERTIFICAMOS QUE ATt A PRITNTE DATA NÃO CONSTA IT/IIITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
IWODy.;A,D.ESCRITLA ABAIX9.tyl - ..1 . n A -SE O DIREFIO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
p0.0-FITIORMENTE COMPROVADA:-., HIPÔTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 1443 DA LEI 6.284,  DE 

,;7.0..P.M.? IBUTARIQMPNIC  IPA!,  

DADOS DA PESSOA JURÍDICA 

CNPJ: o o ;i2.204/000 .tlY) inscrição Municipal: '-.3257603 
. . . . 

Razio C ATEM AR '7ERRA NA GF. M F  CON  STRIKOF S T1)A 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

4113404XX% OftN AS  Di.  TIRRAPLENAGEM 

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO 

Logradouro: ESTRADA VELHA 

I Numero: '-ot) Compieinento: 

Bairro: l'7,11TR AN; A 

1 Municfpio: -,A0 T;Is - MA CEP: 6504')430 
1 

A prt:silite certidad, sem con(er rasuras, tem sua eficácia ate a data de validade acima informada. 
tendo Lido Ia rada em São I  us  EMA). em 22 de março de 2022 ?s 12:09. sob a códige de 
31,1i.Vnticidade d 364F84941A4EFE4C8355A5F9207D4853. 

A autt.rittctdadeoes1..; .;ertidiio podera confirrana  az  Internet, ern 

"MAO  E VALIDA A CF..RT/DA0 QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS." 



. . . . . . 

tow, mtein-t 

PREFEITURA  DE SAO LUIS 
SE ORETARiA MUMCIPAL. DE: TAZENDA 

2022 
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL CPFICSIPJ 

(11 3 .2 

RAZÃO SOCIAL 

c,',TE, MAR 1ERRAPLUNAGEit.4 E CONSTRUCOES L TDA 

NUMERO  OE  CONTROLE 

'Y21202224796,66 

NOME FANTASIA 

1.-ERRAPLENA3EM E CONSTRUCOV, 

LOCALIZAÇÃO INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 

L HA VILA E..:.tPERANi*:A 
••-•:./.(; 

CNAE Principal e Secundarios 
- ! 

4 • CeA'n. 'AO 

•. • OttRA MGR 1141A'  

RESTRIÇÕES 
:^rntribuinte est.» autorizado a deservoiver as atividades acima elencadas e firma compromisso. sob as 

, .1.1 :..orihece e aterde os requisites legais exigidos para funcionamento o exercicio das 
constantes do  °Net('  sociai no  quo  respeita  an  uso e ocuoaçáo do solo, as atividades 

e re—tricões ao uso de espaços, pUblitos, acessibilidade e de segurança sanitaria. ambiental e de 
pn.0,;10 efirti a in,AP.dios  !Janice  0 contribuinte reconhece  quo  c.  'sae  atendimento a estes requisites 
acarretara a susperske e a cassação  subsequent°  do Aivala de Funcionamento, nos termos da iegiSlaçáo 
vigerof,. 

NOTA; ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL A FISCALIZAÇÃO. 

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 
VALIDADE; 31/12/2022 906E1765FE344F851207EAAC6964D3716 



TJDFT Poder Judiciario da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇõES JUDICIAIS) 

laer Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrbnicos de distribuição de ações de 
falencias e recuperações judiciais disponíveis até 15/06/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso 
e CPF/CNPJ de: 

CATEMAR COMERCIO E SER VICOS LTDA 

01.382.204/0001-05 • 
OBSERVAÇÕES: 
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário. 
b) A certidão  sera  emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados.  Ern  caso de exibição de 
processos  corn  dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juizo ou órgão julgador. 
c) A certidão  sera  negativa quando não for possivel a individualização dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121 /CNJ). 
d) A certidão  civet  contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões,  consulter  em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8,666/1993. 
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado. 

A autenticidade deverá ser confirmada no  site  do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança 
impresso. 

Emitida gratuitamente pela  Internet  em: 15/06/2022 
wSelo digital de segurança: 2022.CTD.NZA8.A5EA.TOSR.WXNF.QOPL 

*** VALIDA POR 30 (TRINTA) DIAS*** 

Pigina 1 del 15 06/2022 18:38:24 

NUCER Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT 
Fórum de  Brasilia  - Milton Sebastião Barbosa, Praga Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B Térreo.  

Brasilia  -  OF 
Horatio  de Atendimento: 7h as 19h, de segunda a sexta-feita, exceto feriados. 
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ANSELMO  • E JESUS CARVA 

Secret io Judicial  da  Distribuig o  
Ato Judicial 

Oneroso 

• 

O 

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO 
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO  LUIS,  
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL I.* .11TUTIÇA DO ES TAOD DO MARANHÃO 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFtC 

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos 

Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (19) do mês de 

janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia vinte e três (23) do mês de 

março (03) do ano corrente, constatei NA() EXISTIR distribuição de pedido de 

Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou 

Insolvência Civil contra CATEMAR TERRAPLENAGEM E 

CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob n2. 01.382.204/0001-

05. CERTIFICO finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente 

nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luis. 0 referido é verdade me reporto e 

dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu 

cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luis, Capital 

do Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário,  mat.  

134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de Jesus Carvalho, Secretário Judicial 

da Distribuição,  mat.  100073, subscrevo e assino.  Sao  Luis/MA, 24 de março de 

2022.  

OBSERVAÇÃO: 
O  CNN  constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os 
feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada as Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo com os 
litigantes. 

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis  PG  e Processo Eletrônico Judicial (PIE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS 
COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE  SAO LUIS.  
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias  (art.  198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e 
mediante assinatura do servidor  (art.  199 do Codigo de Normas da CGJ). 
Certidões solicitadas, emitidas e digitatizadas virtualmente por  e-mail  por força da Portaria Conjunta n° 14/2020 LIMA e estendida -as 
portarias nq 34/2020 TINIA e 01/2021  TWA  em face do periodo de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a 
referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no  site  do TJMA (fiscalização de selos). 

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida  Prof.  Carlos Cunha.  sin,  Calhau, São Luis/MA — CEP 65076-820 — Fone (98) 3194-5409 / 5408 

IMPRESSO EM 24/03/2022 13:48 
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BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ 01.382.204/0001-05 

Estrada Velha, 50 - Vila Esperança,  Sao  Luis MA - CEP: 65095430..2., 

NIRE 21201212363- 01/11/2019  

ATIVO 

CIRCULANTE 

DISPONÍVEL 

CAIXA 

Caixa 1.626,37 D 

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 

CLIENTES - Direitos e Créditos 

Clientes Diversos - Duplicatas a Receber 342.922,92 D 

ATIVO  WO  CIRCULANTE • IMOBILIZADO 

MOVEIS E UTENSÍLIOS 

Móveis e Utensílios 123.050,00 D  

/AQUINAS  E EQUIPAMENTOS 

Máquinas e Equipamentos 741.500,00 D 

TOTAL DO ATIVO 

São Luis, 31 de Dezembro de 2021 

GARDENIA  MENDES AZEVEDO MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS 
ADMINISTRADOR CPF: 176.199.123-04 • CPF: 242.397.472-68 CONTADORA -  CRC:  6556/0 / MA 

1.626,37 D 

342.922,92 D 

864.550,00 D 

"Pág.: 0001 

344.549,290 

864.550,00 D 

1.209.099,29 D 
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BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ 01.382.204/0001-05 

Estrada Velha, 50- Vila Esperança,  Sao  Luis MA - CEP: 650954:30.-t. 

NIRE 21201212363 - 01/11/2019 ag.: 0002 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 79.210,00 C 

79.210,00 C 

FORNECEDORES 

Fornecedores 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 

CAPITAL 

CAPITAL SOCIAL 

79.210,00 C 

1.129.889,29 C 

300.000,00 C 

Capital Social 300.000,00 C 

LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 202.582,78 C 

LUCROS DO EXERCÍCIO 

Lucros do Exercício 202.582.78 C 

LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS 627.306,51 C 

LUCROS ACUMULADOS 627.306,51 C 

Lucros Acumulados 627.306,51 C  

TOTAL DO PASSIVO 1.209.099,29 C 

São Luis, 31 de Dezembro de 2021 

GARDENIA  MENDES AZEVEDO MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS 
ADMINISTRADOR CPF: 176.199.123-04 

CPF: 242.397.473-68 CONTADORA -  CRC:  6556/0 / MA 

S. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 3111212621 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA ' 

CNPJ 01.382.204/0001-05 

Estrada Velha, 50 - Vila Esperança, São Luís MA - CEP: 650952430 • 

NIRE 21201212363- 01/11/2019 

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 
Receita Bruta de Serviços 

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
Serviço Prestado PJ 
Serviço Prestado PF 

CUSTOS PESSOAL 
Retirada Pró Labore 
Honorários Autônomos 

DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS 
Despesas com Combustíveis 
Aluguel 
Despesas Diversas 

DESPESAS TRIBUTARIAS 
SIMPLES 
Outras Taxas e Impostos 
Outros Impostos Federais 

RESULTADO DO EXERCICIO 

g • 0003 

686.830,92 

(48.350,00) 
(31.100,00) 

(60.000,00) 
(18.400,00) 

(108.891,20) 
(42.000,00) 

(163.090,14) 

(3.400,00) 
(616,80) 

(8.400,00) 

202.582,78  

São Luis, 31 de Dezembro de 2021 

GARDÊNIA MENDES AZEVEDO MARIA DOS REMÉDIOS BARBOSA DE FREITAS 
ADMINISTRADOR CPF: 176.199.123-04 

CPF: 242.397.473-68 CONTADORA -  CRC:  6556/0 / MA 

• 



MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratizacão, Gestão e Governo Digital 
Secretaria de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 
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ASSINATURA ELETRÔNICA 

Certificamos que o ato da empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA consta assinado 

digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF/CNPJ Nome 

17619912304 MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS 

24239747368  GARDENIA  MENDES AZEVEDO 

• 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 20/06/2022 10:09 SOB N° 20220764654. 
PROTOCOLO: 220764654 DE 20/06/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207804580. CNPJ DA SEDE: 01382204000105. 
MIRE: 21201212363. COM  EFEITOS DO REGISTRO  EN:  20/06/2022. 

JUCEMA CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA 

CARLOS ANDRg DE MORAES PEREIRA 
SECRETARIO-GERAL 

www.empresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 



CRCMA 
CONSELHO REGIONAL DECONTABIUDADE 
DO MARANHÃO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHA0-, 
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

S 

0 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento 
encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO  
NOME • MARIA DOS REMEDIOS BARBOSA DE FREITAS 
REGISTRO • MA-006556/0-1 
CATEGORIA • CONTADOR 
CPF • '199.123-** 

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

Emissão: MARANHÃO, 15/06/2022 as 18:20:01. 
Válido até: 13/09/2022. 
Código de Controle: 269230. 

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

• 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

%.'ATEMAP E CCNSTRUCES  LTD.  (MATRIZ E 
CNPJ: r.;:..382.204/000: •  - 
• idcn 887794Pf2(•22 
Expedo: CSAe:48 

oitenta dias, contadcs da d4ta  
dc, c-xpodiç&J.:. 

quF. CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ 8 
CNID,:: sob  or  01.382.204/0001-05, NÃO CONSTA 

• ;nad:mpien,.e no lano.:.) Nacional de Devedores Trabalhistas. 
rr.base nos  arts. e 883-A da :7(:nsolidaçáo 

dan Lers ZIQ ,,-:71-ese)entados pe:as Leis ns." 12.440/23 e 
t) no At::: da CGJT, de 21 de ianeiro de 202... 

dados dept.a CertidA silo de responsabilidade dos 

• ,LaJo de pessoa  Jr a Cert .i. aresta a empresa em 1.elaoAo 
todoi3 ou 

A aceitaA,.:, &.1. .;c1Ao condlci ,..,na-se A veif)caçAo de sua 
;.lutezicidade n•.:1 por!..:11 do Tribuna :iiuperior do TrabaLno na 

gratuttAmentAn. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Lf.). de Devedores rrabafla.istas constam dados 
necessArice .ficar..!Ao das pussoas  naturals  e jaridicas 
lnadimplentes peraw.e a Just..ça do '.1'rabalho quanto As obrigaqacs 
estai>eLecidas em sentonça c•sndenata ransitada juloadc: su em 
ac-ords ...n .:lusivs no concernente aos 

rneynt cls ;.1 Arr.iss , a !:onorar os , a .:.us  7. as . a 
eonolus ou rucolidi:entos determinados lei; decorrents 
• exec;.;çAo ac-:,rdos firmados perante o Ministérlo Pa-slice  do 
':'rabano, r..:L27 de 0:.,n-.::liaç6o Pr6vIa ou demais titu:os °Tue., por 

• o legal, contivec fcrça 



PODER 

CITSV. f..,7A 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS,_ 

Nome:  GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
CPF: 242.397.473-68 
Certidão n°: 19623863/2022 
Expedição: 21/06/2022, às 19:28:11 
Validade: 18/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, inscrito(a) no CPF sob o n° 
242.397.473-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se & verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS '1/2 cTs As'e 

Nome:  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO 
CPF: 237.343.883-68 
Certidão n°: 19623887/2022 
Expedição: 21/06/2022, As 19:28:57 
Validade: 18/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que  JOSE  RAIMUNDO DUTRA NETO, inscrito(a) no CPF sob o 
n° 237.343.883-68, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base nos  arts.  642-A e 883-A da Consolidação 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na  
Internet  (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ..1!JSE RAIMUNDG FTLE0 
CPF: 129.2-J.0.603 34 
Certidão n': 8875 .372 
Expedição: li:i/012.022. As !.74(t52:0 
Validade: 14/09/2(122 7.8:) y. ento e oltenta dias, contadcic da data 
de sua exp.edição. 

Certitica-se que  JOSE  RAIMUNDO DUTRA FILHO, inscrito (a) no CPP sob c 
n " 129.230.603-34, NO CONSTA iome inadimplente no Banco Nacional de 
revedores Trabalnistas. 
Certidão emitida com. base nos  arts.  C42-A e 883-A da ConsolidaçAo 
das !,els do Trabalho, ,),.:rescentados pelas Leis ns.`' 12.440/2012 e 

hto C„2022 da 0.3..7T, de 21 de :aneiro de 2022.  
• dads  c;:.nsrantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
• iinais do Tabalh). 

Nc:; caso de pessda 7uridic3. a Certidão atesCa a empresa em relacAo 
a todos seus es7atelecimentos, acjiMcas ou filiais. 
A  at;  a.- destsa cel.tdAo condiciona se A verificação de sua 
autentcidade ro portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In%errir (http!i!www.tst.jos.br. 
Certid:io ernicida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
1;,,inou Na,:icr,a1 de Devedores Tratalhistas consta iil os eadr.ss 

necess&r.:os A idantcacao das pessoas naturais e juridacas 
inadimplenues perar:to ..:ustiqa do Ti-abaho qtianCo As .1brigações 
estahelecidas sentença z':endenatória transitada em julgado ou em 
acordos ciais tra.bainistas, incjusive no concernente aos 
recolhirnuos previdncials, a nonor6rios, a custas, a 
emolumentr:s ou a reco -entes determinados lCU decorrentes 
de execução de acordos f • rmados perante o Ministério Público do 

de 1 iaçào Prévia  cu  demais titulos que, por 
uont.ivx: força executiva. 



CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE PRAZO DETERMINADO 

„ 
t , 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

EMPREGADOR: CATEMAP. tERRAPLENAGEM L “)?...JSTRUÇÕES EIRELI,  corn 
ern SAO LUIS,  na ESTRADA. VELHA, no  SO,  bairro VILA ESPERANÇA,  Cep  

6S.095-43C Estado MA, tm.,crito no C N.P.J. sob o no 01 382.204./0001-05, e no 
Cariastro E.,tadual sob o no 2120091215-7, neste ate  represented°  Pelo seu ;ilietot  
JOSE  RAIMUNDO DU/RA NETO. 3RASILEIR3, SOLTEIRO, EMPRESARIO. Cartefra de 
Icientidade ,11:' 15533912000-7. C.P. no 237.343.4363-68, residente e dOrnictilado 

kil:1 03, rc QUADRA 04, bairro JARDIM ARKAGY I, COHATRAC,  Cep  65110 - 
i":00. Cloact., SE DE PIRA,MAR, no Estado MA. 

EMPREGADO: JOFE MARLON OUTRA, BRA'ALEIRO, SCI.TEIRO0  ENGENHEIRO 
Carteira o identidade r 91038898-9SSP• MA , ne: 482.805.263. -;5, 

restrientr- domiciRado na AVENIDA C.:ESAR MARQUES NUM 46A, bairro COHAS  
Atilt  Tl:, Cirf> Cid;-)ce iA0  LUIS  , no Estado MA. 

As partes acima identificadas tém, entre si, justo e acertado o 
presente Contrato Individual de Trabalho de Prazo Determinado, que se 
regera pelas clausulas seguintes e pelas condições descritas no 
presente. 

DO OBJETO DO CONTRATO 

Cláusula  la.  O presente rontrato tem corno Oi-1.1ETO, a prestação, 
MO EMPREGADO, do traz‘aiho comiste.nte nos servii;os relativos à função de 
ENGENHEIRO 

Parágrafo unico. Os servic,os relativos à sua (unção são inerentes 
•:iu EMPREGADO, portanto. não bodera transferir sua responsabilidade na execução 
;Jare.,  oiitterr, (p,:e não esteja prev!arriente contrataço, 

DA JORNADA DE TRABALHO 

Clausula 2b. A iornada de trabalho consistir6 em um expediente, 
cornpreenatiorido o per'iodo sernarai que ai de SE:GI;NDA a SEXTA, das 08:00as 
10:0011, tc.talizando ass!rr, 10t semanais. 



Ns° 

DA REMUNERAÇÃO 

Cláusula 3. O EMPREGADOR pagara, mensalmente, ao EMPREGADO, um 
salario aluivalent..,  a PS 10.000.00(dez mil reais),  corn  os descontos previstos  ern  

• •••,/ : 
: 

DA DURAÇÃO 

Cláusula 4.  O contrato ter  ii  duraedo de01(nurn.) ano, contados a partir øa 
ssInatura dqste ,nstrumento 

DA RESCISÃO 

Clausula Sa. asseguraoo as partes a rescisho do presente contrato antes 
do terrrinn• prazo, devend,::, entretanto, cornunkar a otitr3 parte copl 
antecedància r1:flm ie 05(clf.1:07 dias, 

CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 69. O EMPREGADO rnpromete-se a cumprir as normas e o 
regulamente da empres..) 

Cláusula 7a, (.; presente instrumento passa a vater a partir da assinatura  
Peas  partes, 

Cláusula 8. Estc contrato deve ser registrado no Cartório de Registro de 
Títulos e r)Ocurrtentos. 

OA/ 

C",./41.! 
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DO FORO 

Clausula 9a. Para dirrrntr quaisquer controvérsias orfundas do CONTRATO, 
,;eré crimpetente o 'oro, de acordo r-orn o  art  651, da 0...T. 

Por estarem, ass;rn justos e contratados, trrnyam n presente instrumento, em 
duas vfa7-; de  'Qua!  teor, juntamente- com 2 clua!-i) testernunhac,  

Sao Luis.02 ee rnarço rit.! 1021 

• !„ 
*LI!, 

. - 
JO.Sf... RAW:Jr-400 DUTRA NETO, BRASILEIRO  

RC  r) 1 593 39 1 Z000- 7 

ri.'f.7rt:MUNttAtzi • 

:VA 54,4--  RE• -...3 4 ,..' OLOVI)Ire:SILI 33(06 
f!!:•:..., •••:... • . •71t ,  •!, rERC 5A 

; • 0-;.:1;' :A 14'..‘ Fa:. .Leb-MA 

... 

Vo•;.‘: te • .• '"las :9 • • . 3,  • FEPt• 
FPAir• !tc • cAr,Fi• ^ 114 P 

,rtc, 4 ''^' • "' 

iffsulg 

727n: 



Lakete-Construções e 
Terraplenagem ETRW 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÈCNICA 

.• 

(:(1) o  

Atestamos para os devidos fins que terceirizamos A empresa CATEMAR 

TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELLI, CNPJ: 01.382.204/0001-05, trechos 

da obra conforme discriminado abaixo: 

Ai  1 - OBJETO: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 37,93 KM DE ESTRADAS VICINAIS 

W  NO MUNICIPIO DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA 

2- CONTRATO OBJETO DA CONCORRÊNCIA 008/2009. 

Registramos ainda que a empresa Executou a contento e dentro do prazo e normas 

contratuais. 

Santa Rita, MA, 19 de março de 2021. 

• 
• 

MAKETE CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM EIRELI 

CNPJ: 63.438.949/0001-98 

Lauanderson Borralho Rabelo 

RG 0126399819991 SSP-MA 

CPF 656.922.503-06 

Proprietario 

• 
•  

End. ROD BR 135 km 74 a° 100  Zona  Rural Santa Rita—NIA. CEP: 65145-000, CNPJ n°83.438949/0001-98, Insc.Estadual 
E-mail: maketeeoutloolccom 
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CREMA 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

RELATORIO GERENCIAL: USTAGEM DE PROFISSIONAL/EMPRESA NO AMBIENTE PÚBLICO 
GRUPO: RELATÓRIOS 
DESCRIÇÃO: LISTAGEM DE PROFISSIONAL/EMPRESA NO AMBIENTE  PIMLICO  

DATA/HORA: 21/06/2022 AS 14:06:21  
ENDEREÇO  If' 45.170.38.132 
LOCAL:  

DADOS 

PROFISSIONAL SITUAÇA0 DO REGISTRO CURRICULO ULTIMA ANUIDADE PAGA ÚLTIMA ANUIDADE QUITADA  

JOSE MARION  DUTRA ATIVO INDISPONIVEL 2022 (1/2) ADIMPLENTE 2021 

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO 1/0 MARANHÃO 
AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 35, LOTE 8, CALHAU.  SAO  LUIS/MA 

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA 

• 

• 



RELMORIO GERENCIAL: RELATÓRIO GENÉRICO 
GRUPO: RELATÓRIOS 
DESCRIÇÃO: 

DATA/HORA: 21/06/2022 AS 11:06:42 
ENDEREÇO P 45.170.38.132 
LOCAL. 

CREA-NIA  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

DADOS 

VAGA 

INDISPONiVEL 

CREA-MA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO 
AVENIDA DOS HOLANDESES, QUADRA 35, LOTE 8, CALHAU,  SAO  LUIS/MA 

SITAC - SISTEMA DE INFORMAÇÕES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DO CREA-MA 

• 

• 



Fl  fl  n n 
EMI') fi T.! OE jaS,C, CPO  si  31.00 DO RIA.1.04.40.  

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 
Corregedoria Geral da Justiça 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de  Sao  Luis 

CERTJUDONE-SJDFRSL - 20352022 
Código de validação: F219C33839 

Número da guia: 22057301001262426. 

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a requerimento de 
pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Civeis e 
Comércio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o 
dia vinte e um (21) do mês de junho (06) do ano corrente, constatei  WAD  EXISTIR1  distribuição de 
pedido de Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência 

.Civi
contra CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no 

l  CNPJ sob n° 01.382.204/0001-05. CERTIFICO finalmente que a Secretaria de Distribuição é a 
única existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luis. 0 referido é verdade me reporto e 
dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum 
"Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luis, Capital do Estado do  Maranhao.  Eu, 
Gisele Meireles Mendes, Técnico Judiciário,  mat.  134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de 
Jesus Carvalho, Secretário Judicial da Distribuição,  mat.  100073, subscrevo e assino digitalmente. 

ANSELMO DE JESUS CARVALHO 
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final 

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luis 
Matricula 100073 

• lOBSERVAÇÃO: 
O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e 
destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada As Varas Cíveis 
e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis  PG  e Processo Eletrônico 
Judicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE  SAO LUIS.  Esta certidão terá 
validade de sessenta (60) dias  (art.  198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo 
Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor  (art.  199 do Código de Normas da CGJ C/C art.7° 
da Resolução-GP  n° 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP  n° 38/2022 e a autenticidade do Selo 
de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do 
selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do  link  
https://selos.tjma.jus.br,  mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR  Code.  

Fórum Desembargador "Sarney Costa" 
Avenida  Prof.  Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luis/MA — CEP 65076-820 — Fone (98) 3194-5409 / 5408 

Documento assinado.  SAO LUIS  - ENTRANCIA FINAL, 21/06/2022 14:28 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO) 

CERTJUDONE-SJDFRSL -20352022 / Código: F219C33839 
Valide o documento em www.tjma.jus.brivalidadoc.php  

1 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE 

Ao Senhor Pregoeiro da CPLJPMMAIMA 
REF:PREGA0 ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado .6 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC,  Sao  Jose de Ribamar/MA. DECLARA, 
cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme 
parágrafos 40  e 50  do  art.  26 do decreto 10.024/2019. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05 

Assinado de forma 
digital por  GARDENIA 

GARDENIA  MENDES MENDES 
AZEVE0024239747368 AZEVEDO:24239747368 

Dados: 2022.06.20 
10:25:45 -0300'  

GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68 

Endereço: Estrada Velha, n° 50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-TEL  98-982127732 

• 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL 

Ao Senhor Pregoeiro da CPL/PMMA/MA 
REF:PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado 6 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, São Jose de Ribamar/MA. DECLARA que 
disporá de Garantia Contratual, em cumprimento ao exigido no edital e que concorda em entregar a 
garantia contratual, conforme prevê o Artigo. n°. 56 da Lei n° 8.666, no ato da assinatura do 
contrato nos percentuais que couber. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05 

--_________ ----- ____ ----- __  ----------- 

GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68  

GARDENIA Assinado de forma digital 

MENDES por  GARDENIA  MENDES 

AZEVEDO:2423974 
ADZ

adEVoE
sD200:22242036927047368 

7368 10:27:33 -0300' 

Endereço: Estrada Velha, n° 50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO 
DO(S) RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO(S), INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. 

Ao Senhor Pregoeiro da CPLJPMMA/MA 
REF:PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, São Jose de Ribamar/MA. DECLARA, 
formalmente de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e 
pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05  
GARDENIA Assinado de forma digital 

MENDES por  GARDENIA  MENDES 
AZEVEDO:24239747368 

AZEVEDO:2423974 Dados: 2022.06.20 
7368 1111:38 -0300' 

---------------- --- 

GARDÊNIA MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68 

Endereço: Estrada Velha, n°50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE CONDICIONALIDADE AOS TERMOS DO EDITAL 

Ao Senhor Pregoeiro da CPUPMMA/MA 
REF:PREGA0 ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LIDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, São Jose de Ribamar/MA. DECLARA 
que está de acordo e se submete incondicionalmente às disposições do Edital PE/029/2022 DA 
PMMA, bem como As da Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações. 

São Luis, MA, 17 de março de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LIDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05  
GARDENIA  
MENDES  
AZEVED0:242 
39747368  

Assinado de forma 
digital por  GARDENIA  
MENDES 
AZEVEDO:24239747368 
Dados: 2022.06.20 
11:14:14-0300  

GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68 

Endereço: Estrada Velha, n° 50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

Ao Senhor Pregoeiro da CPLJPMMA/MA  
REF:  PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

TOMADA DE PREÇO N° 001/2022—  CPL  

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ n° 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 
65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES 
AZEVEDO, portadora da Carteira de Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 
242.397.473-68, residente e domiciliado é Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC,  
Sao  Jose de Ribamar/MA, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2° do  art.  32, da Lei n. 
8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO PE  IT  029/2022. e que contra ela não existe nenhum 
pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Credenciamento 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05  

GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68  

GARDENIA  
MENDES  
AZEVEDO:2423 
9747368  

Assinado de forma 
digital por  GARDENIA  
MENDES 
AZEVEDO:24239747368 
Dados: 2022.06.20 
11:18:58 -0300' 

Endereço: Estrada Velha, n°50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-06-  TEL  98-982127732 



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Ao Senhor Pregoeiro da CPL/PMMA/MA 
REF:PREGA0 ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
AU: Comissão Permanente de Licitação —  CPL.  

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, 
CNPJ n° 01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 
65.095-430 - São Luis -MA, por intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES 
AZEVEDO, portadora da Carteira de Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 
242.397.473-68, residente e domiciliado à Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, 
São Jose de Ribamar/MA. DECLARA, para os fins do disposto no subitem 6.4 do edital, do 
PREGÃO ELETRÔNICO PE NI° 029/2022, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 
da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

I. ( X ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do  art.  30  da Lei Complementar n° 123, de 

14/12/2006. 

II. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do  art.  3° da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 
4° do  art.  3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05  
GARDENIA Assinado de forma digital 

MENDES por  GARDENIA  MENDES 
AZEVEDO:24239747368 

AZEVEDO:2423974 Dados: 2022.06.20 

7368 1120:44 -0300' 

GARDÊNIA MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68 

Endereço: Estrada Velha, n°50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO  ART.  70  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Ao Senhor Pregoeiro da CPL/PMMA/MA 
REF:PREGA0 ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, São Jose de Ribamar/MA, DECLARAMOS, 
sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal menores de 
18(dezoito) anos em horário noturno ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo ainda, 
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze) anos se for o caso. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ N°01.382.204/0001-05  
GARDENIA  
MENDES  
AZEVEDO:242 
39747368  

Assinado de forma 
digital por  GARDENIA  
MENDES 
,,
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 747368 

11:21:3. 2 -0300 
------------- ------- 

GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68 

Endereço: Estrada Velha, n° 50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE 1NEXISTENCIA DE PARENTESCO 

Ao Senhor Pregoeiro da CPLJPMMA/MA 
REF:PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado à 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC,  Sao  Jose de Ribamar/MA, DECLARAMOS, 
sob as penas da lei, para fins de participação na licitação PE/ 029/2022 DA  P.M.  DE MAGALHAES 
DE ALMEIDA/MA, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vinculo de 
parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam 
cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida/MA, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma 
natureza, bem como de seus agentes  politicos.  

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 

CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LIDA 
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GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 

(CPF): n° 242.397.473-68 

Endereço: Estrada Velha, n°50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

Ao Senhor Pregoeiro da CPL/PMMA/MA  
REF:  PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 01.382.204/0001-
05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - São Luis -MA, por 
intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, portadora da Carteira de 
Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, residente e domiciliado à 
Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, São Jose de Ribamar/MA, DECLARA, que 
tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os 
documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva 
proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete A todas as condições 
estabelecidas no referido Edital e anexos. Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 
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GARDENIA  MENDES AZEVEDO 
(RG): 1084704991 GEJUSPC-MA 
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Endereço: Estrada Velha, n°50 - Vila Esperança - CEP 65095-430 CNPJ: 01.382.204/0001-05-  TEL  98-982127732 

• 



CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 

Ao Senhor Pregoeiro da CPL/PMMA/MA  
REF:  PREGÃO ELETRÔNICO PE N° 029/2022. 

A empresa CATEMAR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ n° 
01.382.204/0001-05, sediada em Estrada Velha, n° 50, Bairro Vila Esperança, CEP 65.095-430 - 
São Luis -MA, por intermédio de sua representante legal  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, 
portadora da Carteira de Identidade (RG): 1084704991 GEJUSPC-MA, CPF: n° 242.397.473-68, 
residente e domiciliado à Rua 03, Quadra 04, 12, Jardim aracagy 1, COHATRAC, São Jose de 
Ribamar/MA, DECLARA que os serviços de engenharia deverão ser acompanhados pelo Sr. Jose 
Marlom Dutra CREA MA 1103993912 , referente aos serviços de engenharia contratados no 
PREGA0 ELETRÔNICO PE N° 029/2022. P. M. DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA. 

São Luis, MA, 16 de junho de 2022. 
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Resultado da  Consults  &INTEGRA/ICUS 

:OENT/FICACAO 

CGC: 01 382.204/0001-05 /nscrição Estadual: 12.702551-3 

Razão Social: CATEMAR TERPAPLENAr,-,:EM E CONSTRUCOES LIDA 

Regime Apuração: SIMPtES NACIONAL 

Noeocco 

Logradouro: ETR VELHA 

ItUrnert1; 50 Complemento 

gairro: VILA ESPFRANA§P. 

Municipio:  SAO LUIS OF:  MA 

CEP: 65095430 DDD: Telefone: B11.48991  

INFO RMACIAS  COMPLEMENTARES  

CNAE Principal: 47313400 - BRAS DE TERRAPLENAGEM 

CNAEs Securidarios 

Código Descrição CNAE 

4211102 CONSTRUÇAL2 DE ROD/Y./1AS E FERROVIAS 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

42 t 2000 CONTIRLIÇÃO DE  ()BRAS  DE-ARTE. ESPECIAIS 

4213500 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CAt LADAS 

4291005 OBRAS PORTUARIAS MARITIMAS E FLJVIAIS 

3129005 ATIVMADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 

474409g COMER CIO VAREJISTA CE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 

492.1800 TRANSPORTE ESCOLAR 

711000 LOCAÇÃO DE Atirja/EIVEIS SEM CONDUTOR 

ALUGUEL DE MAQuINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSIROÇÃO SEM OPERADOR., 773.1203 EXCETO ANDAIMES 

Situação Cadastral Vigente: COM RESTRIÇÃO 

Data desta Situação Cadastral: 16/06/2021 

ORRIGACOES 

Observação-  OS dados asma est.B0 baseados em informac;des fornecidas pelo próprio 
(.A;tr:r2ointe cadast,ado.  Nã0  vaiem como certidão de sua efetva existEncia de fato e de 
a:re:to, não são ononiveis ã Fazenda e riem excluem a responsabdidade tributaria 
rierivaba de operaçães corr Ce apistaclas. 

Ltaid ;IA Consuftg,  513/03/202 

NUmero da Consulra7 

DtsenvoivoCc peta Sefaz/COTEC - 2005-2.012 

4399:99 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

CERTIDÃO 

Requerente:  GARDENIA  MENDES AZEVEDO 

CPF: 242.397.473-68 

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos sistemas 
Onformação deste Tribunal nenhum processo no qual  GARDENIA  MENDES AZEVEDO, CPF 
211397.473-68, figure como responsável ou interessado. 

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União. 

Certidão emitida as 18h42min39 do dia 15/06/2022. com  validade de trinta dias a contar da emissão. 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio https://contas.tcu.gov.bricertidao/Web/Certidao 
/NadaConsta/verificaCertidao.faces  

Código de controle da certidão: LFEW.H4R1.DJRU.9869 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 
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