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;CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA,
DENOMINADA:
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CVE MAROCLO INSTALAÇOES LTDA

EDUARDO DE MADEIROS CLEMENTINO, de nacionalidade brasileira, empresário,
natural do Rio de Janeiro - RJ, nascido em 09/02/1991, solteiro, portador da cédula de
identidade n' 3.079.036 emitida pelo SSP/DF expedida em 22/06/2009 e inscrito no C.P.F.
do M.F. sob o n' 036.824.221-88, residente e domiciliado à AR ll Conjunto 02 casa 25
Sobmdinho, Brasília-DF, CEP: 73.060-202;
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CLEITON NUNES MAROCCOLO, de«nacionalidade brasileira, empresário, natural de
Brasília - DF, nascido em 18/05/1968, casado com regime de comunhão parcial de bens,
portador da cédula de identidade n' 118148783-4 emitida pelo CBM-DF expedida em
28/06/2010, inscrito no C.P.F. do M.F. sob o n' 344.327.01 1-53, residente e domicíliado a
SQN 216 BLOCO B Apartamento 511, Asa Norte, Brasílía DF, CEP; 70.875-020
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:
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I''. CLÁUSULA. A sociedade tirará sob o nome empresarial CVE MAROCLO
INSTALAÇÕES LTDA e terá como nome íàntasía lbIAROCLO INSTALAÇÕES, terá
sede e domicílio na SHCN/NORTE CL QUADRA 315 BLOCO E N' 52 SALA 209
PARTE AfAgA NORTE, BRASILIA-DF, CEP: 70.774-550.

Z..CE:AIISLZ!:A. O capital social será R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) dividido em
50.000(cinquenta mil). quotas de valor nominal R$ 1,00(um real), integralizadas, neste ato
em moeda corrente do País, pelos sócios:

QUOTAS %NOME
FO0 500EDUARDO DE MEDEIROS C

9949.500 49CLEITON NUNES MAROCCOLO
10050.000 50.0 >0TOTAL

tJSTJLA
comerciais e residenciais de qualquer tipo; instalação e manutenção elétrica, instalações e
manutenções hidráulicas, sanitárias e gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de
ar condicionado, de ventilação e reâigeração, instalação de sistemas de prevenção contra
incêndio, instalação de portas, janelas, tetas, divisórias e armários embutidos, serviço de
pintura exterior e interior, pavimentação, terraplanagem, prestação de serviços técnicos de
proUetos de arquitetura, aluguel de equipamentos para construção sem operador,. tais como
andaimes, betoneiras, tutores, escavadoras, motoniveladoras e similares, prestação de
serviços de locação de pessoal técnico especializado em manutenção, conservação,
limpeza, segurança.

4' CLÁUSULA. A sociedade iniciará suas atividades na data de .registro na Junta

Comercial do Distrito Federal e seu prazo de duração é indeterminado
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5:.Ç!!AUSIJ!!a:. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem âca assegurado, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
6ormalízando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6' CLAUSUl-A. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas:
mas todos respondem solidariamente pela integmlização do capital social.

Z:.ÇIÉÂIISIJ!:é:. A administração da sociedade caberá ao Sr. EDUARDO DE
MIEDEIROS CLEMIENTINO, com os poderes e atribuições de gerir e administrar, o qual
assinará separadamente, todos e quaisquer documentos de interesse da sociedade, podendo
inclusive usar o nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações sda em favor de qualquer dos quotístas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

8' CLÁUSULA. Ao término da cada exercício social. em 31 de dezembro. o
administrador prestará contas justiâcadas de sua administração, procedendo à elaboração
do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

2:..ÇL:AIJIS11JJlzÂ:. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando Êor o caso.

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

.lJ!.Ç!:ÂIJ$!JIA. Qs sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
título de "pro labore'', observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12' CLÁUSULA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas
ativídades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistíndo
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e
liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, veriâcada
em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO UNIC0 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13'. CLÁUSULA Em 31 de dezembro de cada ano, proceder-se-á o levantamento do
Balanço Geral da sociedade, sendo os lucros ou prquízos veriâcados e divididos entre os
sócios na proporção de suas cotas.

14'. CLÁUSULA O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peito ou subomo, concessão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
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financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

15' (1:LAUSULA. Fica eleito o foro de Brasília para o exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.
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E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias
de igual teor e forma.

Brasília-DF, 04 de abril de 2014

EDUARDO

Sócio

Advogada
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AI TERAÇÃO CONTRATUAL NRO OI

EDUARDO DE lvIEDEIROS CLEMENTINO, brasileiro. solteiro, nascido em
09/02/1991, natural de Rio de Janeiro/RJ, filho de Luiza Irene de Medeiros e de
Jogo Clementino Filho, portador da Carteira de Identidade :n' 3.079.036 SSP/DF
expedida em 22/06/2009 e írlscrito no CPF n' 036.824.221-88, residente e
ctomiciliado na AR ll Conjunto 02 Cosa 25, Sobradinho, Brasília-DF, CEP: 73.060
202, CLEITON NUNES MAROCCOLO, brasiltliro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro civil: nascido err\ 18/05/1968, natural de Brasília/ DF,
filho de Dorílio Maroccolo Neto e de Edi Nunes Maroccolo, portador da Carteira de
Identidade n' 118148783-4 CBM-DF expedida em 28/06/2010 e do CPF ng
344.327.011-53, residente e domiciliado no SGCVS Quadi'a 05 1.ates 25 e 26,
Apartamento 103, Torre.A2, Guará, Brasília-DF, CEP: 71.215:100, 11Jnicos sócios da
erüpresa, CVE MAROCLO INSTALAÇÇ)ES l.TDA, registrada na JCDF sob o NIRE n
5320193984-7, por despacho em 15/04/2i014. inscrita no CNPJ sob o n'
20110i,88i/000i-44, com sua sede na SHClq/Norte CL Quadra 315 Bloco E il' 52
Sal;a 209 Parte A, Asa Norte, Brasílip-DF, (:EP: 70.774-550, resolvem de comi.im
acordo alterar e consolidar a sociedade medi.ante as cláusulas e condições abaixo

L- .[aSIA
Á sc)piedade altera sua denominação para ISRAEL CO!,JSTRUTORA LTDA, corri seu nome
fantasia ISRAEL CONSTRUTORA.

11 ALTERACAO 'DE SEDE
A sociedade alegra sua sede para CONDOMÍNIO MORAL)A DA SERRA QUADRA 48 LOTE 23
SOBRADINHO - BRASILIA/DF, CEP: 73,080-260.

A sociedade altera seu objeto social para: construção de casas, edifícios residenciais e
comera:país de qualquer tipo; instalação e manutenção elétrica; instalações e
manutenções hidráulicas, sanitárias e gás; instalação e manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de
prevenção Contra incêndio; instalação de porta:ls, tetas, divisórias e armários
embutidos; serviços de pintura, interior e exterior; pavimentação e terraplanagem;
prestação de serviços técnicos de projetos de arquitetura; aluguel de equipamentos
para construção sem operador, tais como andaimes, betoneiras, tutores, escavadoras,
motoniveladoras e similares, serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios;. atividades vigilância e
segurança privada; administração de obras; serviços de engenharia; construção de
instalações esportivas e recreativas; serviços de arquitetura; compra e venda de
imi$veis próprios e serviços especializados para construção não especificados
anteriormente.

AI.TERACA O DO OBIETO SOCI AL

IV - RETIRADA DE SOCIO
Neste ato ;?etira-se da sociedade o sócio EDÜARDO DE .\4EDEIROS CLEMENTINO, possuidor
de 500.Cquinhentas) cotas de capital social no valer de R$ 500,00 (quinhentos reais),
perfazendo um total de R$ 500,00 Cquinhentos reais), ce(te e transfere 500 (quinhentas). cotas
de capital social no valor de R$ 500,00 (quinhentos real:,), perfazendo umtotal de R$ 5,Q0;00

(quinhentos reais) ao sócio CLEITON NUNES MAROCCCiLO, dando pelas mesmas plena, geral
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e irrevogável quitação, nada tendo a reclamar, seja a que título for, caos sócios ou da sociedade,
em juízo dela
Parágrafo único: O sócio Ferrtanêscente se cí)mpromete em compor o quadro socíetário .em.
180 dias conforme artigo 1.033 do Código Civil

V - AUMENTA.DQl:APITAR SOCIAL
0 capital social,que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mi! reais), passa a ser de R$ 3.000.000,00
(Crês milhões dp reais], dividido em 3.000.000 (três milhões) de quotas no valor nominal de
R$ 1,00 Cum real) cada, subscritas e integralízadas, neste ato, em moeda corrente nacional
pelos sócios, da seguinte forma, conforme artigo 1.081, do CC/2002

Sócio
CLEITON NUNES MAROCCOLO

TOTAL

% l Nro de quotas
100 3.000.000

3.000.000100

Valor em R$
3.000.000,00
3.000.000,00

VI': A,D:N1INISTRACÃO DASOCIEI)PIDE

A'4d?flinístração da sociedade caberá ao sócio CLEITON NUNES MAROCCOLO com os poderes
e:atribuições de gerir e administrar a sociedade, autorizado o usó.do nome empresarial,
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja
eÍn favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem {:omo onerar ou alienar bens imóveis
da sociedade, sem autorização expressa do outro sócio (artigos 997, Vl; 1.013, 1.015, 1.064,
Código Civil/2002)

Vll - DECLARACÃO DE NÃO IMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos, ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade
nos termos do art. 1.011, 51', da Lei l0.406/ 2002, bem como, não $e acham incursos na
proibição de arquivainenEO previsto na Lei 8.934/94.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Cláusula Primeira: Da Denominação Social
A sociedade empresária limitada gira sob o regime o nome empresarial de ISRAEL

CONSTRUTORA LTDA, e tem como nome fantasia ISRAEL CONSTRUTORA.

Cláusula Segunda: Da Sede
A sociedade tem sua sede e domicílio no CONDOMÍNIO MORADA ÜA SERRA QUADRA

48 LOTE::23, SOBRADINHO - BRASÍI.IA/DF, CEP: 73.080-26Gf, podendo*4bi'if e manter
ali.ais e- eÉcFltó,'ios-ena. qua!'!uer parte do território nacional óu no exterior.

Cláustlla Terceírü: Dd Objetivo Social
A«êo:c:leda.de téh .como objetó.social a construção: dél êasàls; edifícios- {rêÉideh:ciàiÊi;é!

comerciais de qualquer: tido; instalação e manutenção elétrida; instalações ê manutêliçõé'g
hidráulicas, sanitárias e Bás; instalação e manutençãode sistemas centrais de àr cond.iéi(irado,
de ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio; instalação
de portas, tetas, divisórias e armários embutidos; sertJ'içou de pintura, interior e exterior';
pavimentação e terrapianagem; prestação de serviços 'écnicos de projetos de ar(iuJteEura;
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aluguel de equipamentos para construção sem operador. tais como andaimes, betoneiras,
traÉores, escavadoras, motoniveladoras e similares, serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condonaínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; atividades de
vigilância e segurança privada; administração de obras; serviços de engenharia; construção de
instalações esportivas e recreativas; serviços de arquiteEura; compra e venda de imóveis
próprios e serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Cláusula Quarta: Do Prazo de Duração
A sociedade iníciloli suas atividades em 15 de Abril de 2014, e .seu prazo de duração é

indeterminado (art. 997, 111, da Lei l0.406/ 2002)

filas Quintal DiojCapdieal Soc000.0D0,00 (Crês milhões de reais), dividido em 3.000.000
CtEê; milhões) de quotas no valor rorninal de R$ 1,00 .(um .real) cada, subscritas e

,.~ inlegralizadas, neste' ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios, da seguinte forma.
canfctme artigo 1.081, do CC/2002:

Sócio
]TON NUNES MAROCCOLO

TOTAL

% l Nro de quotas
3.000.000100
3.000.000100

Valor em R$
3.000.000,00
3.000.000,00

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme
previsto no art. 1.052 do CC, da Lei nro l0.406/02

Parágrafo Segundo: Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações
sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 e 997 inciso 111, do Código Civil, Lei nro l0.406/02

Cláusula Sexta: Da Recomposição do Quadro Societário
O sócio remanescente se compro:mete em compor o quadro societárío em 180 dias

conforme artigo 1.033, incisa IV do Código Civil

Cláusula Sétima: Da Cessão e Transferência de Quotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceii'os sem o
consentimento dos sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o
direito de preferência para aquisição se postas a venda, apó.s terem sido oferecidas ao outro
sócio, que terá o direÍEO de preferência na aquisição das referidas quotas, pelo prazo de 30
[trinta) dias contados do recebimento do aviso, por escrito, do sócio disposto a ceder ou
transferir suas quotas. Decorrido este prazo sem o exercício do direito de preferência acima, o
sócio disposto a ceder ou transferir s\.ias quotas poderá fazê-lo a terceiros, desde que nos
mesmos termos e condições; .oferecidos ao outro sócio, que se compromete a assinar todos os
doca.imensos necessá; ios a efetivar a cessão e transferências das quotas formalizando:a têssão

com a alteração contratual pertinen!:r'. conforme artigos 1.056 e 1.057 da Lei l0.406/02.

Cláusula .Oitava: ..Da Administração
A Admihlstração:«:da sociedade caberá ab sócias CLEITON NUNES ivIAROICCO.LO,

assinando isoladamente, todos os documentos de interesse 'da sociedades cüm: todos ':os
poderes a cargo na empresa. Ficando autorizado o uso do nome empresarial pelo sócia
vedada, no entanto o uso em atividades estranhas ao interesse social tais como ovais, franças.
êjllbf'éstimos ou assumir obrigações sejam em favor de quaisquer dos quotistas otl de
@:réÊli:tos. bem como onerar ou aliena: bens imóveis da sociedade, sem autorização prévia e
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por escrito do$ outros sócios, conforme previsto nos ans- 997 inciso VI, 1.013
da Lei nro l0.406/ 2002

1.015, e 1.064

Cláusula Nona; Da Retirada de Pró;Laboro
Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a titulo de pró-labore.

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusulas Décima: Do Resultado e sua Distribuição
Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, de cada ano, os sócios

procederão à elaboração das demonstrações financeiras legalmente exigidas, com vistas a
prestar contas justificadas de sua administração, sendo que os lucros auferidos ou prel.uízos
apurados serão' distribuídos ou suportados pejos sócios na proporção de suas cotas, conforme
previsto no art. 1.065 da Lei nro l0.4-06/02

Parágrafo Primeiro: A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria
g6âbdade, o total ou parte.dos lucros poderá ser destinado à formação de ]'eservas de lucros
i)u então permanecer em lucros acumulador para futura destínação

Parágrafo Segundo: A sociedade deliberará em reunião dos .sócios,devidamente

tQDçocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de
participação do quadro societário, segundo autoriza o art. 1.007 da Lei nro l0.406/2002.

.: Parágrafo Terceiro: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipamente lucms do
exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de
lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei
l0.406/ 2002.

Cláusula Décima Primeira: Da Deliberação sobre as Contas e Designação de
..Administrador .

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberação sobre
as contas e designação administradores quando for o caso, conforme previsto nos aFts. x.u/a
3 1.072 $2' e art 1.078, da Lei l0.406/ 2002

'''""h==u:g % HIÍ=1:g%':l?:lrl:r==:ü.', .««. '«' "'lqf?!
os outros, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias e seus haveres serão
reembolsados, na modalidade que se estabelece na cláusula décima segunda deste
instrumento.

CZáusu/a .Décima Terceira; l)a D ssoZução .
Em casos de falecimento, interdição, habilitação e retirada de qualquer um dos sócios,

não se constituirá causa para dissoiuçãa da sociedade, cabendo aos sócios remanescentes

procederem ne prazo de 40 (qnarentaj dias, ao levantamento de um invenCáriQ, seguindo de
Balança Patrimonial. e Demonstração de Resultado da sociedade

Parágrafo.. Prjmpiro: os..valores..,serão . pagos ao sócio retirante, Interdito,..jnabiiitado.
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Parágrafo Segundo: O mesmo procedimento será aditado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio, conforme estabelecido nos artigos art. 1.028 e art.
1.031, da Lei l0.406/02

Cláusula Décima Quarta: Da Declaração de Náo Impedimento
O administrador declara-se, sob as penas da lei, que não se acha impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos
públicos, ou contra a economia, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade nos
termos do art. 1.011, $1', da Lei l0.406/ 2002, bem como, não se acham incursos na proibição
de arquivamento previsto na Lei 8.934/94.

Cláusula Décima Quinta: l)a Omissões
De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei

11).406/2002, as omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato
serão supridas ou resolvidas com base na legislação especifica, aplicando-se supletivamente a
i.léi:das Sociedades Anónimas e outras disposições legais vigentes que Ihe forem aplicadas.

Cláusula Décima Sexta: Do Foro

Fica eleito o Foro de Brasília, para dirimir dúvidas ou casos omissos da .presente
se(piedade, os quais possam surgir e não haja condições de sana-las amigavelmente

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Instrumento, assinado-a em 04 Cquatro) vias de igual
teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Brasília-DF, 08 de Março de 2017

036.824.221-88

Cleiton Nunes Maroccolo
CPF: 344.327.011-53

Testemunhas

Viviam Sirva Siq
RG: 2.064.505 SSP-DF

ira MiÜ'occolo
RG: 1.863.991 SSP-DF
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N' 02

POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA - LTDA EI
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

EMPRESA

CLEITON NUNES MAROCCOLO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
eriaenheiro civil. nascido em 18/05/1968, natural de Brasília/ DF, filho de Dorílio Maroccolo Neto e
de Edi Nunes Maroccolo, portador da Carteira de Identidade n' 1 18148783-4 CBM-DF expedida
em 28/06/2010 e do CPF n' 344.327.01 1-53, residente e domiciliado no SGCVS Quadra 05 Lotes
25 e 26, Apartamento 103, Torre A2, Guará, Brasília-DF, CEP: 71 .215-100. Na condição de único
sócio da empresa ISRAEL CONSTRUTORA LTDA ME, estabelecida no Condomínio Morada da
Serra Quadra 48 Lote 23. sobradinho -- Brasília/DF, CEP: 73.080-260, inscrita na Junta Comercial
dc i)istrlto Federal sob o n' 5320193984-7, por despacho em 15/04/2014, inscrita no CNPJ sob e

20.101 .881/0001-44. Resolve transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA INDIVIDUAL
g RESPONSABILIDADE LIMITADA -- EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO

CONSTITUTIVO:

C:áusuia la . Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de
Resf)onsabiiidade Limitada EIRELI. passando a denominação social a ser !$RÁEL
CONSTRUTORA EIRELI ME, com o nome fantasia !SRAEL CONSTRUTORA, com sub-rogação
de todos os direitos e obrigações pertinentes

Cláusula 2' - A empresa tem sede e domicílio no Condomínio Morada da Serra Quadra 4.ê Lote
23, sobradinho Brasília/DF, CEP: 73.080-260

Cláusula 3: - O capital social é de R$ 3,000-000,00 (três milhões de reais)
ni:egralizado em moeda corrente nacional

lota l!':lêiiie

Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado

áusula 4' - A empresa tem como objeto social a construção de casas, edifícios íesidenciaig e
marciais de qualquer tipos instalação e manutenção elétrlcal instalações e manutenções

hl(iráulicas, sanitárias e gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicio1lado,
de ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndios instalação de
portas, tetas, divisórias e armários embutidosl serviços de pintura, interior e exterior
pavimentação e terraplanagem; prestação de serviços .técnicos de projetos de arquitetura; aluguel
de equipamentos para construção sem operador, tais como andaimes, betoneiras, tutores
escavadoras, motoniveladoras e simiiaresl sewiços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediaisl limpeza em prédios e em domicíllosl atlvidades de vigilância e seguraílça
orivadal administração de obrasl serviços de engenharias construção de instalações esportivas e
ecreativasl serviços de arquitetural compra e venda de imóveis próprios e serviços

especializados para construção não especificados anteriormente

C;áusula 5'
!-ldeierminado

empresa iniciou suas atividades em 15/04/2014 e seu prazo de duração é

Cláusula 6' - A administração da er:lpresa será exercida pelo seu titular
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t;láusula 7' -- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de
cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado económico,
cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 8' Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada

Cláusula 9: - O titular declara, sob as penas da lei, que não se acha 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
públicosl ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade (art. 1.011, $1', da Le
0 .406/ 2002)

Cláusula IOa -- A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros
estabelecimentos em território nacional ou fora dele, mediante deliberação do titular.

Cláusula lla -- Fica eleito o foro de Brasília, para o exercício e cumprimento dos direitos e
obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

Brasília-DF, 09 de Junho de 2017

CPF: 344.327.01 1-53

SAULO IZIDORIO VIEIRA

SECRETARIO-GERAL
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

ZUSR JCDF - SEDE
.l$üiillÊ. SEOE-JCOP

ititiui! ni\iilniiliu iii
18/065.31 2-1

= ? ?alR

IZ[''
RRÊlãã;êãibÜ'iÜiãt"ãÜÉab
;ede for em outra UF) Jurídi

IN=B;MãiiiiÜiãBa Aã;
IAuxiliar do Comércio

53600226631 2305

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

ELMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federa

N' FCN/REMP

1 1 1111111 111 il 1111 1 ilrequer a V.S' o deferimento do seguinte at(

NO DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

002

CÓDIGO DO
QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ALTERACAO

DF2201 800024828

221 1

051 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO

Local Nome:

da Empresa /

Data

Telefone de Cantata:

ÊÍ] DECISÃO SINGULAR r'l DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem
À decisão

C

C

C

1:
Data

C
C

Responsável

C [«c«;M s-

C
C
C

cess
cess

NGULAR

;o em exigência. (Vida despacho em folk

o deferido. Publique-se e arquive-se.

o indeferido. Publique-se.

2' Exigênci;

D
: []« 7"-

4' Exigência . 5a Exigir

=l@ ['à

C

C
C
C
C

C

C

C

DECISÃO COLEGIADA

n
H

Processo em exigência. (Vida despacho Ih
2' Exigên

D
3' Exigência

n
5' Exigênci:

B QProcesso deferido. Publique-se e arquive-si

Processo indeferido. Publique-se.

@
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO O REGtSTRO SOB O NRO: 1025871
EM 22/03/20'18 DA EMPRESA: 5360022663-1

OBSERVAÇÕES

HSRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME#

Vogal

protocolo: 18/065.312 EM 06/03/2018

C

(

C

C

(
Junta Comercial do Distrito Federa
Certifica registro sob o Ro 1 025671 em 22/03/2018 da Empresa ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 180653121
06/03/2018 Autenticação: 961 081 FB3B6982DC9AI 6C1792660B4BOC6D5C9. Saulo lzidorio vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento

esse http:/4jcdf.mdic.gov.br e informe Ro do protocolo 18/065.312-1 e o código de segurança sGuy Esta cópia foi autenticada digitalmente €
assinada em 27/03/201 8 por Saulo lzidorio vieira -- Secretário-Geral. /l
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

C

C

C
C
C

C

C
C

C

C
C
C

C

C

C
C
C

C

CLEITON NUNES MAROCCOLO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parda! de bens, engenheiro civil, nascido em 18/05/1968, natural de
Brasília/ DF. filho de Dorílio Maroccolo Neto e de Edi Nunes Maroccolo,
portador da Carteira de Identidade n' 118148783-4 CBM-DF expedida em
28/06/2010 e do CPF n' 344.327.011-53, residente e domiciliado no SGCVS
Quadra 05 Lotes 25 e 26, Apartamento 103, Torre A2, Guará, Brasília-DF,
CEP: 71.215-100. Na condição de único sócio da empresa ISRAEL
CONSTRUTORA EIRELI ME, estabelecida no Condomínio Morada da Serra
Quadra 48 Lote 23. sobradinho -- Brasília/DF, CEP: 73.080-260, inscrita na
Junta Comercial do Distrito Federal sob o n' 5360022663-1, por despacho em
15/04/2014. inscrita no CNPJ sob o n' 20.101.881/0001-44. consoante a

no parágrafo único do atr. 1.033, da lei n' l0.406/2002
12.441/201 1 , de empresae

faculdade prevista
(Código Civil), em conformidade com a lei
individual de responsabilidade LIMITADA -- EIRELI, a qual se regerá. doravante
conforme alteração.

Cláusula la -- Altera-se neste ato o endereço comercial para: SGCV Lote 15
Bloco C Sala 309, Guará DF, CEP: 71 .215-650.

Cláusula 2' - O capital social continua, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais). totalmente integralizado em moeda corrente nacional

Parágrafo único
integralizado.

A responsabilidade do titular é limitada ao capital

Cláusula 3a A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

C

C

C

C

C
C
C

C

C

C
C
C
C

C

C

C

C

Cláusula 4' - O titular declara, sob as penas da lei, que não se acha 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
propriedade(art. 1 .011. $1', da Lei l0.406/ 2002).

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula I' - A sociedade gira sob a denominação social a ser ISRAEL
CONSTRUTORA EIRELI ME. com o nome fantasia ISRAEL CONSTRUTORA,
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Estabelecida à
SGCv Lote 15 Bloco C Sala 309, Guará DF, CEP: 71 .21 5-650

Cláusula 2' - A empresa tem como objeto social a construção de casas,
edifícios residenciais e comerciais de qualquer tipo; instalação e manutenção

C

C

Junta Comercial do Distrito Federal X....'n\./
Certifica registro sob o n' 1025671 em 22/03/2018 da Empresa ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 180653121 -
06/03/201 8 Autenticação: 961081 FB3B6982DC9AI 6C1792660B4BOC6D5C9. Saulo lzidorio vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento
acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe Ro do protocolo 18/065.312-1 e o código de segurança sGuy Esta cópia fot autenticada digitalmente e

lda em 27/03/201 8 por Saula lzidorio vieira -- Secretário-Geral. ..p.
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elétrica; instalações e manutenções hidráulicas, sanitárias e gásl instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio; instalação
de portas, tetos, divisórias e armários embutidos; serviços de pintura, interior e
exterior; pavimentação e terraplanagem; prestação de serviços técnicos de
projetos de arquitetura; aluguel de equipamentos para construção sem
operador, tais como andaimes, betoneiras, tutores, escavadoras,
motoniveladoras e similares; serviços combinados para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; atividades
de vigilância e segurança privada; administração de obrasl serviços de
engenharia; construção de instalações esportivas e recreativasl serviços de
arquitetura; compra e venda de imóveis próprios e serviços especializados para
construção não especificados anteriormente.

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C
C

C

C

C

C
C
C
C

Cláusula 3a empresa iniciou suas atividades em 15/04/2014 e seu prazo de
duração é indeterminado.

Cláusula 4' - O capital social contínua. de R$ 3.000-000,00 (três milhões de
reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional

Parágrafo único
integralizado.

A responsabilidade do titular é limitada ao capital

Cláusula 5a . A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Cláusula 6' -- O titular declara, sob as penas da lei, que não se acha 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
propriedade (art. 1 .01 1 , SI', da Lel l0.406/ 2002)

c .,«l

c©HH=,EH=: m nâ:W:;.E:EZ S=mg:U :...,.:';:EE:"E.=:F;:Ê2:='S:l:f.ETS : 5J::: :.:..
(' acesso http:/Ücdt mdlc.gov.br e informe n' da pratocoio 1 8/Q65.312-1 e a código de segurança sGuy Esta cópia foi autenticada digitalmente e
s''- assinada em 27/03/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral
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Cláusula 7a -- Declaro que não possuo
modalidade registrada.

nenhuma outra empresa dessa

Cláusula 8' -- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31
de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e
balanço do resultado económico, cabendo ao titular os lucros ou perdas
apurados.

Cláusula ga -- A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir
filiais e outros estabelecimentos em território nacional ou fora dele, mediante
deliberação do titular.

Cláusula IO' -- Fica eleito o foro de Brasília, para o exercício e cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.



Brasília-DF, 20 de Dezembro de 2017

Clelton Nunes Maroccolo
CPF: 344.327.01 1 -53
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Junta Comercial do Distrito Federal ó'l /
Certifica registro sob o Do 1025671 em 22/03/2018 da Empresa ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 180653121 -
06/03/2018. Autenticação: 961 081 FB3B6982DC9A16C1792660B4BOC6D5C9. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento
acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 18/065.312-1 e o código de segurança sGuy Esta cópia foi autenticada digitalmente e

lda em 27/03/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral.
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Junta Comercial do Distrito Federal ( .X /
Certifica registro sob o n' 1025671 em 22/03/201 8 da ÊFKpresa ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 180653121 -
06/03/2018. Autenticação: 961 081 FB3B6982DC9At 6C1792660B4BOC6D5C9. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este docutnento
acesse http:/4jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 18/065.312 e o código de segurança sGuy Esta cópia foi autenticada digitalmente e

ida em 27/03/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral. /
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Ministério da Indústãa. Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa .
Departamento de Registro Empresarial e integração

23 NBR?e'.s

%..$m!!"----"sede for em outra UF) ' IJuridica IAuxiiiar do Comércio

5360022'6631 l 2305

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal
Nome

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) NO FCN/REMO

llU 111111111 111111 111111 1111requer V.S' o deferimento do seguinte ato:

CÓDIGO CÓDIGO DO
DO ATO QTDE

DF2201800039475

002

2244 AL'

[] DECISÃO SINGULAR
ual(ais)

]

!meliante(s):

[] DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem
À decisão

Data

DECISÃO siNautAR

Responsável
[] Ma --f--r--

Responsáve
Responsáve

Processo em exigência.(Vide despacho em folha anexa)
4a Exigência 5a Exigência

Processo deferido. Publique-se e arqulve-

Processo indeferido. Publique-se

DKCtSÃO COLEGIADA

Processo em exigência. 6/ide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

1" 1 Processo indeferido. Publique-se.

R
3aExigência ' 4õExigéncia . 5aExigência

vogalVogal
Presidente da Turma

.Voga

JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CERTIFTCÓ O REGISTRO SOB O NRO: 1063213
EM 30/04/20]8 DA EMPRESA: S360022663+1@

acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 1 8/128.947-4 e o código de segurança t3rB Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 07/05/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral. p. .r . .,

Úlà&Êgê;... pág. 1/5

a CONSTRUTORA EIRELI ME. Nire 53600226631 e protocolo 181289474
9882. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento:

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifica registro sob o n' 1063213 em 30/04/2018 da Empresa
23/04/2018. Autenticação: 2940D26D8C40F656AEOE96AB71 91 2B4929e

Protocolo: 181128.9474 EM 23/04/2018



QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME
EIRELI

CLEITON NUNES MAROCCOLO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 18/05/1968, natural de
Brasília/ DF. filho de Dorílio Maroccolo Neto e de Edi Nunes Maroccolo,
portador da Carteira de Identidade n' 1181487834 CBM-DF expedida em
28/06/2010 e do CPF n' 344.327.011-53, residente e domiciliado no SGCVS
Quadra 05 Lotes 25 e 26, Apartamento 103, Torre A2, Guará, Brasília-DF,
CEP: 71.215-100. Np condição de único sócio da empresa ISRAEL
CONSTRUTORA EIRELI ME. estabelecida no SGCV Lote 15 Bloco C Sala
309. Guará DF. CEP: 71.215-650, inscrita na Junta Comercial do Distrito
Federal sob o n' 5360022663-1, por despacho em 1.5/04/2014, inscrita no
CNPJ sob o n' 20.101.881/0001'.44. consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do atr. 1.033. da lei n' l0.406/2002 (Código Civil), e em
confomlidade com a lei 12.441/2011, de empresa individual de
responsabilidade LIMITADA -- EIRELI, a qual se regerá, doravante conforme
alteração.
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Cláusula la -- Altera-se neste ato o objetivo comercial para: construção de
casas, edifícios residenciais e comerciais de qualquer tipo; instalação e
manutenção elétrical instalações e manutenções hidrátllicas, sanitárias e gás;
instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio;
instalação de portas, tetos, divisórias e armários embutidos; sewiços de
pintura, interior e exterior; pavimentação e terrapla'nagem; prestação de
serviços técnicos de projetos de arquitetura; aluguel de equipamentos para
construção sem operador. tais . como andaimes. } betoneiras, tutores,
escavadoras, motoniveladoras e similares; serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediaís; limpeza em prédios e em domicílios;
atividades de vigilância e segurança privada; administração de obras; serviços
de engenharia; construção de instalações esportivas e recreativasl serviços de
arquitetura; compra e venda de imóveis próprios e serviços especializados para
construção não especificados anteriormente, cessão ou locação de mão de
obra. loteamento e à incorporação de imóveis

Cláusula 2' - O capital social continua, de R$ 3.000.000.00 (três milhões de
reais). totalmente integralizado em moeda corrente nacional

Parágrafo único
integralizado.

A responsabilidade do titular ,é limitada ao capital

Cláusula 3i A administração da empresa será exercida pelo seu titular.

Cláusula 4' - O titular declara, sob as penas da lei, que não se acha 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

: H lim:: ! i:z.=::uE.üsu;11É:lgg:r!:K::âE'(iEh:"z; ,::::: g:í:'=1; s :::J:::s
acesse http:/4jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 1 8/128.947-4 e o código de segurança t3rB Esta cópia foi autenticada digitalmente e

nada em 07/05/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral
pág. 2/5



falimentar, de prevaricação. peita ou suborno, concussãoi peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da' concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade(art. 1 .011, $1'. da Lei l0.406/ 2002)

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Cláusula I' - A sociedade gira sob a denominação social a ser ISRAEL
CONSTRUTORA EIRELI ME. com o nome fantasia ISRAEL CONSTRUTORA,
com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. Estabelecida à
SGCV Lote 15 Bloco C Sala 309, Guará DF, CEP: 71 .215-650

P

)
l

Cláusula 2' - A empresa tem como objeto social a construção de casas,
edifícios residenciais e comerciais de qualquer tipos instalação e manutenção
elétrica; instalações e manutenções hidráulicas, sanitárias e gás; instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado. de ventilação e
refrigeração; instalação de sistemas de prevenção contra incêndio; instalação
de portas, tetos, divisórias e armários embutidos; serviços de pintura, interior e
exterior; pavimentação e terraplanagem; prestação de serviços técnicos de
projetos de arquitetural aluguel de equipamentos para construção sem
operador, tais como andaimes, betoneiras, tutores, escavadoras,
motoniveladoras e similaresl serviços combinados para apoio a edifícios,
exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; atividades
de vigilância e segurança privadas administração de obras; sewiços de
engenharias construção de instalações esportivas e recreativas; serviços de
arquitetura; compra e venda de imóveis próprios e serviços especializados para
construção não especificados anteriormente, cessão óu locação de mão de
obra, loteamento e à incorporação de imóveis

Cláusula 3a empresa iniciou suas atividades em 15/04/2014 e seu prazo de
duração é indeterminado.

L
r'
L

Cláusula 4' - O capital social continua, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais). totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

L
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Parágrafo único
íntegralizado.

A responsabilidade do titular é limitada ao capital

Cláusula 5a . A administração da empresa será exercida pelo seu titular

Cláusula 6' -- O titular declara, sob as penas da lei, que não se acha 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
propriedade (art. 1.011. $1', da Lei l0.406/ 2002).

m !mâ,=.=::uE.ság@: :!:s :.E';zE: :;:i::. :g:í:'=1:r.i;s::::J :::=;
acesse http:/4jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 18/128.947-4 e o código de segurança t3rB Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 07/05/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral. ipJ {]. ..%t.
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Cláusula 7a -- Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa
modalidade registrada.

Cláusula 8a -- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31
de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e
balanço do resultado económico, cabendo ao titular os lucros ou perdas
apurados.

Cláusula ga -- A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir
filiais e outros estabelecimentos em território nacional ou fora dele, mediante
deliberação do titular.

Cláusula IOa -- Fica eleito o foro de Brasília. para o exercício e cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo

r'
b.
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C

C
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Brasília-D:F. 20 de Abril de 2018
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acesse http://jcdl'.mdíc.gov.br e informe n' do protocolo 18/128.947 e o código de segurança t3rB Esta cópia foi autenticada digitalmente e
ssinada em 07/05/201 8 por Saulo lzidorio vieira -- Secretário-Geral. .P.
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a Junta Comercial do Distrito Federal / rZZ#

Certifico registro sob o Ro 1063213 em 30/04/2018 da Empresa"lÉ'RÁEL CONSTRUTORA EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 181289474
23/04/2018. Autenticação: 2940D26D8C40F656AEOE96AB71 912B492989882. Saulo lzidorfo Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento
acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 1 8/128.947-4 e o código de segurança t3rB Esta cópia foi autenticada digitalmente e

sanada em 07/05/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário
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«
Ministério .da Indústftâ,:Comércio Exterior:e Serviços
Secretaãa Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresahal e Integração
Junta Comercial do Distrito Fêderai

Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição
Nome Empresarial

Natureza Jurídica:

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

Número de Identificação do
Registro de Empresas - NIRE

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

CNPJ Data de Arquivamento do Ato
Constitutivo

Data de Início de Atividade

Endereço Completo

5360022663-1 20.101 .881/0001+4 1 5/04/2014 1 5/04/2014

Obleto Social

SETOR SGCV LOTE 1 5 BLOCO C SALA 309 BAIRRO:àON.A INÓÚSTRIAEII{GUARA) ÇEP 71215-650 BRASILIA/DF

CONSTRUCAO DE CASA. EDIFÍCIOS;:.RESIDENCIAIS e.êoMEnciAis:":OE QUALQUERilPO.,.INSTALACAO E MANUTENCAO
ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA. SANITÁRIA E GAS. INSTALACAO. E MANUTENCAO DE SISTEMAS
CENTRAIS DE AR CONDICIONADO.:PIDE VENTILACAO : E REFRIGERAÇÃO. iNSTALACAOEDE :SISTEMAS DE PREVENCAO
CONTRA INCENDIO. INSTALACAO«~DE .PORTAS. TETAS. DIVISORIAS EI.ARMÁRIOS EMBUTIDOS. SERVICOS DE PINTURA,
NTERIOR E EXTERIOR. PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEMI. PRESTACAO.DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETOS DE
ARQUITETURA. ALUGUEL"DÉ EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOS, TAIS COMO ANDAIMES. BETONEIRAS.
TRATORES. ESCAVADORAS:' MOTONiVÉLADORAS E SIMILARES.' SERVICOS COMBINADOS PARA:iíAP010 A EDIFÍCIOS,
EXCETO CONDOMÍNIOS::PREDIA]S. 'LIMPEZA EM PRED]OS''E EM DOMICÍLIOS. A]']VIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA
PRIVADA, ADMINISTRACAO DE;OBRAS, SERVICOS. DE ENGENHARIA;. CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTl\MS E
RECREATIVAS. SERVIC.OS DE ARQUITETURA. INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. COMPRA E VENDA
DE IMOVEIS PROPRIOS.;.E SERVIÇOS ESPECIALIZADOSÉPARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADAS' ANTERIORMENTE
CESSÃO OU LOCACAO' DE MAO DE OBRA, LOTEAMENTO E A INCORPORACAO DE IMÓVEIS.

Capital Soda

Capital Integralizado:.R$ 3.000.000,00
TRÊS MILHÕES DE REAIS

TRÊS MILHÕES DE REAIS
R$ ;3 .000. 000 ,00 Microempresa ou

Empresa de Pequeno
Porte

Prazo de Duração

MICRO EMPRESA
(Lei Complementar

123/06)

INDETERMINADO

CPF/NIRE
Titular/Administrador

344.327.01 1-53 CLEITON;NUNES MAROCCOLO

Nome Térm. Mandato Função'

)ixxxxxx $!=%g Titularl;Administrado

Status: TRANSFORMADA'

Ultimo Arquivamento: 30/04/201 8:

«Situação; ATavA

Ato :'a002. :"F:':' ALTERACA0'

Evento(s) 2244 -ãALTERACAO PE ATIVIDADES ECONÓMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

Número: 1063213

Empresa(s) Antecessora($)
Nome Anterior

€ã
m

ISRAEL CONSTRUTORA LIDA'- ME
Nire

5320193984-7

5320193984q.

NúmeroAprovaçãojPSUF
53600226631 W 'w:
20170186075 =WP M,

Tipo Movimentação
TRANSFORMACAO

CVE MAROCLO INSTALACOES .LIDA 'ALTERAÇÃO DE NOME
EMPRESARIAL

NADA MAIS#

Brasília, 26 de Setembro de 2018 12:49

b,Ãü..©
]DORIO FIEIRA

SECRETÁRIO GERAL
.Á

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMEÉd9fDO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente:.$e desejar confirmam
a autenticidade desta certidão, acesse o site da JCDF (http:/4cdf.mdic.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada
de duas fo mias:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o n' CI 80002274305 e visualize a certidão)

llllllllHlll l 1111 ll 1111
1 8/319.97&2
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CKQ N': 6638/2018-INT
Validade: 31/03/2019

Pág: 1/2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N' 6638/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Razão Social: ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

CNPJ: 20.101.881/0001-44

Registro: 12848/RF

Capital: R$ 3.000.000,00

Sede: SGCV LOTE 15 BLOCO C SALA 309

Cidade: BRASILIA

Objetivos Sociais:

A construcao de casas, edifícios residenciais e comerciais de qualquer tipo; instalacao e

manutencao eletrica; instalacoes e manutencoes hidráulicas, sanitárias e gas; instalacao e manutencao de sistemas

centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao; instalacao de sistemas de prevencao contra incendiou

instalacao de portas, temos, divisorias e armários embutidos; servicos de pintura, interior e exteHor; pavimentacao e

terraplanagem; prestacao de servicos tecnicos de projetos de arquitetura; aluguel de equipamentos para construcao sem

operador, tais como andaimes, betoneiras, tutores, escavadoras, motoniveladoras e similares; servicos combinados

para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em predios e em domicílios: atividades de vigilância e

seguranca privada; administracao de obras; servicos de engenharia; construcao de instalacoes esportivas e recreativas;

servícos de arquitetura; compra e venda de imoveis proprios e servicos especializados para construcao nao
especificados anteriormente.

Data do Registro: 31/03/2017

UF: 'DF

:====== OBSERVACAO: REGISTRO CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES

NO OBJETO SOCIAL E QUE SEJAM COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUICOES DOS RESPONSÁVEIS

TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: CLEITON NUNES MAROCCOLO

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

Carteira: 18132/D-DF

Data de início da resp. técnica: 31/03/2017

Atribuições: RES 218/73 ART 07

Item: l

CPF: 344.327.011-53

@c!!â;RELI:ã ó )
S(}/\S tld. pe)j {;o! j. 1) . BI'iuKilÍü-oF' - (1:131p 70: 90-tt} 1) « 'n1l:

0474241867 - 6638/2018-INT - 09/04/2018 11:37:47 - Pág: 1/2
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CRQ No: 6638/2018-INT
Validade: 31/03/2019

Pág: 2/2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal Crea-DF

Responsáveis Técnicos
Nome: EVANILDO DA S]].VA SANTOS Item: 2

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Carteira: 22269/D-DF CPF: 695.898.951-15

Data de início da resp. técnica: l0/04/2017

Atribuições: RES 218/73 ART 08

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos
[emios da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e
69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em
débito com o Crea-DF.

CERA'IFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer
serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas
respectivas atribuições.

VEDADA, por força do Código Penal e dos artigos 90 e 94 da Lei n. 8666/93, a apresentação de
propostas ou a participação em licitação de obras/serviços que seja(m) promovido(s) e/ou participe(m):

10433 MAROCLO CONSTRUTORA INDA - EPR

Observações
a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e
desde que não represente a situação carreta ou atualização do registro
Certidão expedida gratuitamente, via Intemet, com base na Portaria AD número 52 -- Crea-DF, de 03 de marco de 2008.
Emitida às 11:37:47 hs do dia 09/04/2018 (hora e data de Brasília)
Código de controle da certidão: 0474241867

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF
http://www.creadf.org.br, item Empresas + Autenticidade de Certidão.

Internet. endereço

©cR!#9r [.]:ã
./\S {)d. yQ.l (:{ xlj. 1) - íii'+
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cnQ N": 6077/2018-INT
Validade: 31/03/2019

Pág: l/l

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal -- área-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N' 6077/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome: CLEITON N(JNES MAROCCOLO

Registro: 18132/D-DF

Título(s): ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 0708865941 CPF: 344.327.011-53

Data do Registro l0/09/2010

Instituição Ensino: IJNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOLAS

Data Diplomação:

Atribuições: RES 218/73 ART 07

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crer-DF, nos termos da Lei Federal
n. 5.194. de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional
mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou
interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos

Esta certidão não quota nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou
.nterrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quota nem invalida qualquer débito ou ínfração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via intemet, com base na Portaria AD número 52
03 de março de 2008.

Crer-DF, de

Emitida às 16:05:10 hs do dia 02/04/2018 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 076AC57910

.E

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crer-DF na
http://www.creadf.org.br, item Profissionais->Consulta Autenticidade->Autenticidade CRQ.

Intemet, endereço

076AC57910 - 6077/20] B-INT - 02/04/2018 16:05:10 - Pág: l/l.
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cnQ N': 6078/2018-iNT
Validade: 31/03/2019

Pág; l/l

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agtunomia do Distrito Federal Crea-DF

CEIIlIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO N' 6078/2018-INT
Validade até: 31/03/2019

Nome:

RNP:

Registro:

Título(s):

Instituição Ensino:

Data Diplomação:

Atribuições:

E\CAN]LDO DA snl\a. SANros

0714196150 CPF: 695.898.951-15

22269/D-DF Data do Registro: 25/03/2015

ENGENlIEIRO ELETRICISTA

FACULDADE DE NEGOCIOS E 'lTCNOLOGIAS DA INFORMACAO FACNET

RES 218m3 ART 08

Certiâcamos que o profissional supra se enconüa registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal
n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Cerüücamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional
mencionado não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registo cancelado ou
interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quota nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registo cancelado ou
interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quota nem invalida qualquer débito ou inâação em nome do profissional acima

Certidão expedida gratuitamente, via intemet, com base na Portada AD número 52 - Crea-DF, de
03 de março de 2008

Emitida às 16:06:25 hs do dia 02/04/2018(hora e data de Brasaia)

Código de console da certidão: 07E3057985

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página do Crea-DF na
http://www.creadf.org.br, item Profissionais->Consulta Autenticidade->Autenticidade CRQ.

Intemet, endereço

clU9i 07E3057985 - 6078/2018-INT - 02/04/2018 16:06:25 - Pág: l/l8
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SEK'ç'ECOS TÉCNIÇO$

Pelo presente instrumento particulu, a ISRAEL CONSTRUTORA LTDA

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n' 20.101.881/0001-44, com sede

à Q QMS 48 CASA 23 CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA, em SOBRADINHO - DF

representada por CLEITON NUNES MAROCCOLO residente e domiciliado à SGCVS, lotes

25 e 26 TORRE A2 APARTAMENTO 103, - Condomínio Ilhas Maurício Pack sü

em Goma - DF ora denominada CONTRATANTE, e o Profissional EVANILDO DA SALVA

SANTOS, CPF n' 695.898.95 1-15 Título Profissional Engeiüeiro ELETRICISTA residente à

Quadra 406, coÜunto 06, casa 04 em SAMAMBAIA SUL - DF com Cmteira Profissional n'

0714196150 Crer 22.269/D-DF aqui denominado CONTRATANDO, têm justo e avançado o

seguinte:

PRIMEIRO

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de ENGENHARIA

ELETRICA que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste Contrato.

+ I' - O CONTRATADO terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica

ora assumida

+ 2' - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o

estabelecido na lei n' 5.1 94, de 24.12.66, e respectiva regulamentação.

SEGUNDO

A duração do presente Contrato é pol(x) tempo indetemiinado, ou no período de -/-/- a -/-/-

podendo ser rescindido por qualquer das partes, mediste aviso prévio de 20(vinte) dias.

TERCEIRO

O CONTRATADO, perceberá, mensalmente, honorários de R$ 6 SALÁRIOS MÍNIMOS,

que ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido

Parágrafo único -- Em nenhumas)ipótese, o CONTRATADO perceberá remuneração inferior

ao salário mínimo proâssional, confonne previsto no artigo 82 da Lei n' 5.194, de 24.12.66,

e na Lei n' 4.950-A, de 22.04.66. ,g:7p'à'"'l

!!z4sln /''2Q
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O CON'lliATADO terá o seguinte período de trabalho: SEMIANAL: De segunda a sexta

feim(12) horas. O presente conüato reger-se-á pelo Código Civil Brasileiro e Legislação

suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre as partes.

Estando de pleno acordo, ârmamos o presente contrato, elegendo o foro de Bmsília para o

deslinde das pendência porventwa dele oriundas.

Brasília-DF, 27 de Agosto de 2014

M.
Assinatwa do Profissional

TESTEMUNHAS

Nome legível

Nome legível





© Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n' 1 .025, de 30 de ouüibro de 2009

CREA-DF
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

0720180000191

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal
Aüvidade em andamento

EEag=Hãg;gB'"
profissional CLEITON NUNES MAROCCOLO RNP: 0708865941 Registro: 18132/D-DF

Thulo profissional: Engenheiro Civil

ê : MW i.mn:í
Contratante: COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

scS Quadra 6 Bloco A Lote ero: 13/14..

Cidade: Brasília...................... UF: DF

E-Maü: dipro©cQdhab.df.gov.br.
Contrato: 039/2017.

Vinculada a ARÊ 07201 70060577

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Serüço: Setor Habitacional Sol Nascente
Bairro: Ceilândia Sul(Ceilândia).

CPF/CNPJ: 09.335.575/0001 -30

Bairro: Asa Sul

Complemento:

one: (61 ....)32141880

Celebrado em: 24/07/2017 Valor R$: 341 .879,34

npo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

CEP: 70306-91 8

CEP: 72236-800

Complemento: Qd 1 05 Trecho 02 Área de regularização fundiária
de interesse soda

Coordenadas Geográficas: -1 5.82991 6559046282:
48.14377963542938

código/Obra pública: CODHAB 039/201 7

Cidade: Brasília. UF: DF

Data de inicio: 24/08/2017

Finalidade: Residencial--
Proprietário: COMPANHIA HABITACIONAL DO DISTRITO

l :;ll;'r:=:,"«.":* :"";

;g'=u=Er=u':iS=J : !=s:.ran'"
039/2017

Situação: "aüvidade em andamento"

CPF/CNPJ: 09.335.575/0001 -30

stvóÊ:Hà3:=1:.?.'

ContraHnte: Companha Habitacional do Distrito Federal

scS Quadra 6 Bloco A Lote ero: 13/14..

Cidade: Brasília.....-............... UF: DF

.Mail: dipro© codhab.df.gov.br.

Contrato: 039/2017.

Vinculada a ARC

Acho institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Semçcc SHSN Qt adro 1 6.- ndia) CEP: 72243-1 00

B;;;;:i
Observações

Correcto do Prazo Contratual de 02 anos.

CPF/CNPJ: 09.335.575/0001 -30

Bairro: Asa Sul.................. CEP: 70306-918

Complemento: Setor Comercial Sul

Fere: (61 ....)32141880

Celebrado em: 24/07/201 7 \pior R$: 1l .889.629,37.

npo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Número: 01

de 2
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nformações Complementares

B
gg BE H3 RF= :;'::xc: ::;;:;

Certidão de Aceno Técnico Ro 07201 80000191
Data: 07/03/201 8 Hora: 16:30:00
código de Controle: EEUQVOT

ACXF à qual o abstido esü vinculado é o documento que comprova o A CAa peíüeráSJWldade no caso de modMcação dos dados técncos tuaç

.=:gg%;=gUH=;R=H=',.., ICKEA:Pr
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CODHAB E:=F; Diretoria de produção Habitacional - DtPRO

Dados da obra ou serviço: @: : @

1. Contrano :nc''703 170060577, 0720170075140, 0720180004509 e 07201 80007024

':",...;,gÊ 'n:= i::g: E:E ':=:':mu!'::Ê,rs.??gu;:" -: ''."". " -. ;.- ~«""'

Empresa Contratadas
Razão Social : lsrael Construtora Eirell ME

w n ã ::=!'ü:: ;.-;;«';
CPF= 344.327.011-53
Telefone: (61) 3522-7847

Sobradinho-DF, CEP: 73.080-260

Empresa
Razão Social:
CNPJ= 09.335.575/0001-30
Endereço; SCS Quadra
Representante Legal:
CPF: 119.788.561-72
Telefone: (61) 3214-1880

Contratante dos sewiços:
[o FederalComoanhia Habitacional do Distri

Asa Sul, BrasÍlia-DF, CEP; 70.306-918.6 Bloco A Lote 13/14
Giison rosé Paranhas de Pauta e Salva

»

Período de execução (início e fim)
24/08/2017 a 24/06/2018

Selar Habitacional Sol Nascente Quadra 105 Trecho 11, Sol Nascente, Ceilândia, Brasília-DF.

Valor do Contrato:
R$ 12.231.508,71

C0&lPANI«LIA l)E DESl:NVOLVi'b4ENT0 }'{/aLBa'l'/\ClcINAL DO DtSTRI':

S(:S Quadra 06 Lotes 1 3.'14 Bloco A - CEm: 70.306-91 S -« Brmítia -. DF' - Telefax\e. '

;lil)lliRAI
4- 1 8o



lo Ofício de Notas e Prolesta de Brasflia
:P 7D j5Õ:ilÕ' E;iin"D=

CRS Quàdl C
(61) 3799-1 51 5

3beltâa' hlr



C

C
C

C
C

C

C
C
C

C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C

C
C
C
C

Fed Diretoria de produção Habitacional - DIPRO

i ooo02.00l

Ç ooo02.00Z

l ooo02:QQ+
00002.005

00003
00003.001

! ooo03.001 .OQ!

! ooo03.001 :.OQI :oQI
ooo03.00.1 :QQl: o;ol

ooo03 .ool .ool .o04

Q0004.001 .002

ooo04.001 .o02.0Q!
00004.001 .002.002

i ooo04.001 .oo2:QQZ

coo04.001 .oo!:Q9á
ooo04.00l :ÇIÇ?2:QQg.

ooo04.00l :QQ2:QQe

Q0005.QO1 .003

l ooo05.001 .o03:QQI
! ooo05.001 .Qoq:oog

ooo05.001 :QQ3:;Q91

00005.001 .003.004
00006
00006.001

l ooo06.001 .oo.t

Limoeza do terreno

Carga manual

Transpor"te local com caminhão bascuiante 6m:
)avimentada

Compact

Locação da obra
INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO

ESTACA .... . .

Estaca escavada mecqBjçg11Bente a 30cm

Armação de esta

Armação de e

Concreto ugl39gg.&l$:.Zg.$4Pg.

Lançamento e qgg!!ggngQlg

VIGA BALDRAME
Forma tábua

Armação de viga ba

Armação de viga ba

Concreto ug@ggg.&l$=ZQ..MPg.

.andamento e pg9ngeoeela

Impermeabilizaçêg
l BLOCOS
Forma tábua

Concreto urinado fck= 20 Mca .

Lançamentoe adensamento .

SUPRAESTRUTURA
LAJE

M2

M3 s:ÇIQ:9Q
.]

rodovia
M"KM

M2

M2

©tla:zg..J
28.094,5Q

]g: o@2g...]

M

KG

KG

M3

M3

17 .388,00
23.602,6C

-1

]

j
l

J

6 . 069.1 G
16.714,00
7.535.00

397.30

6.069,10 1

l

:
153,90

153,90

7.614,00

M3

M2

CONÍPANI'iJA DE DESEt.iVOLVlb{

Quadra Ofi Lotes 1 3.'14 Btoi;u A - CEP.

:N'Í'O ! RABI'l"ÁGIL)NAL Do D:S'l'RI'l'O
;0ó-9 1 $ «. Bnlsílía « [iF - ]'etcfb]\e. 6 1 ) 32 }4- 1 8(.}1
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Confere ccrn o original (Le
Brasília-DF, 08 de Março de 2018

ãTHAIS MEDEIROS MAXiMIANO

« NOTARIAL
Consultar selos w\wv.Üdft.jus.br R
91 Seio:TJDFT201 8001 037«
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C

C

C

C
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C
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(
C
C

C
C
C
C

C

C
(
C

(
C

C

(
C

C

C

C

C

C

C

C

C

(
C

C

C
(
C

(
C
C

C

C

919,6
306

3

70,3

70.3

1 .574,40

.007

1 .974
78

4.924,78

877
9

147

62.988,03
62.988.03

0362.

62.988,03

414.736 :00
161 .00

s4:494::!g
l ,oo

161 ,0000008.002.008

w09H
00008.002.010

de concreto do fossa

3. 888,1 5

00008.002.01 1 Tampa de concl.çto do sumidour

de Brita n' 'l
Ma T 161 .00

161 ,00 ]

00008.002.012

00008.003

00008.003.001

DRENAGEM PLUVIAL

Tubo PVC série R 75mgl

l TE PVC:.série normal, 100x100 laia esgoto )redial UN}D.

.w 1 . 240.0C

COb,IPANI'llA DE DESENVC)LVIMEN'l'O I'RABI'TAClt)NAL [)O D[S']"R]"í'C} F;]]!í)ERAL

SCS Qttadía 06 Loas 1 3/1 4 Bloco .\ - CEP: 7t}.306-9 i8 - Brasítia -. DF - Tclefbne. e' 1 } 32 14- i 801
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CODHAB :::'F;':=;.7:;=:::==::=:l Diretoria de produção Habitacional - DIPRO

Identificação dos Responsáveis Técnicos

Nome: Cleiton Nunes Maroccolo
Especialização: Engenheiro Civil
CRIA n' 18.132/D-DF
CPF n' 344.327.011-53
Período de participação nos serviços (início e fim)

Nome: Heloisa Ferreiro Cavalcante de Limo

Especialização: Engenheiro Civil
CRER n' 1014167965/D-GO
CPF n' 009.743.161-30
Período de participação nos serviços (início e fim)

Nome: Hélio ]orge Meio e Seiva

Especialização: Engenheiro Civil
CREA n' CRIA 4870/D-MA
CPF n' 272.484.613-34
Período de participação nos serviços (início e fim)

Atividade técnica que efetivamente foi desenvolvida
Execução dos serviços conforme escapo

Brasília/DF, lo de fevereiro de 2018

DIPROCO
Met. 916-4

Guilherme Araujo - Assessor Sênior
Executor do contrato

lsrael construtora Eireli ME
Cleiton Nunes Maroccolo

Responsável Legal

('(>h-]PAN]«]]A ]')]: ])ESENVOL'b'INTENTO I'!ABITACIONAL DO DIS'r'RI'r'O [;i;D]:RA ]

SCS Qual'a06 Lotes 1 3n4 Bloco A - CEP: 70.30Ó-91 8 - Brasüia " OF - Teleíane: 61 ) 32 i4- 1 80





© UDfT Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE OISTRIBUlçÃO(AçõES DE FAl-ÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
la e 2' Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrânicos de.d stribuição.de .?çoes de
falências e recuperaçoes judiciais disponíveis até 17/10/2018, NADA BONS l A contra u l luii u pv
extenso e CPF/CNPJ de:

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI
20.101 .881/0001-44

g:SRTÜ..«.'",« :;: l iiiiiáiill;l: l:i il $ 1i::11411 1+plT' , -"-,.:','' "' 'T''..':;
Pele 111Eíessado e pelordesür\at# o. d8 no sita dQ VJDFT (vyww:-tjdft.jus.br). infarmançP-se o número do selo digital de

l

1111:E:l llgl HH Ü:Ü.lil::l
VÁÚDA POR 30(TRINTA) DIAS

.. . cé 18/10/2018 12:58:03

-feira, exceto feriados.

Lotes BlocoA,AlaB

Página

Térreo
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LIVRO DIÁRIO NO 4 AN0 2017 Folha

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro mercantil 44 (quarenta e quatro) folhas eletronicamente numeradas, do no l ao '«, e
servirá de 'LIVRO DIÁRIO' NO 4 da empresa abaixo :

Nome da Empresa

Endereço
Bairro

Cidade

UF

CEP

CNPJ

Inscrição Estadual

Registro Junta Comercial

Data do Registro

Data de Encerramento

ISRAEL CONSTRUTORA BREU ME

ST SGCV Laje 15 NUMERO 309

GUARA

BRASILm

DF

71215-650

20.101.881/0001-44

07.679.81S/001-75
53600226631

15/04/2014

31/12/2017 (Exerckio Social)

Conforme a IN Ro ll de 05/12/2013 - DREI. Art. 9o, declanmos que o presente livro encontra-se totalmente
escriturado.

Janeiro de 2017

NUNES MAROCCOLO

205 CPF 344.327.011-53

C
C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
C
C

C

C
C





Ministério da Indústria. Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empnsa
Departamento da Registro Empresarial 8 Integração .8 JCDF - seDc010Z uOV , .lpp 7011

iliniíliHllg imiiili

PROTOCOi.O (Uso da Junta Comercial j

seda for em outra UF}' ' IJuríaica IAuxiiiar do Comércio

53600226631 l 2305

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federa
/r

(da Empa do Agente Auxiliar do Comércio) N' FCN/REMP

IH llllHI lllHlltl ll llllH ll 1111requer

NO DE
VIAS

V.Sa o deferimento do seguinte ato:

CÓDIGO CÓDIGO DO
BOATO QTDE DESCRIÇÃO DOUTO/EVENTO

223 1 1 1 eALANCO

DF2201800036429

da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome:

elefone de Contado:

[] DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(als) Igual(ais) ou semelhante(s):

n ;- « D ;-"

Dat

[] DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem
À decisão

Responsável
[] ". --LL---

Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

l Lpfooesso em exigência. {Vide despacho em folha anexa)

i'llgl.Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
L] Processo indetbrido. Publique-se.

2a Exigência

n
3a Exigél 4a Exlgêni 5e Exlgênda

DECISÃC> COLEGIADA 2+ Exigência

LJ Processo om exigência. (Vídü despacho em folha anexa) r..n['] Processa defendo. PuUique se o arquivo-sa.[]
[] Processo indeferido. Publique-$o.

® JUNTA COMERCIAL DO DISTRnO FEDERAL
CER'nFICO O REGISTRO SOB O NRO: loSa391
EM 't9/U/2018 QA EMPRESA: 5360022663nl Vogal

OBSKnvAÇOCS
Protacob: t8f1 '19.938-B Ek1 '17/04/2018

@
digttaimente e assinada em 24/04/2018 por jaula lzidorio Vteira Secretário-Geral. áÁii,z.

H 1%:l ll:: ll :g.z:;m!.mE :J?m,:gm
documento. acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 1 8/1 1 9.938

EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 181 199386 -
idorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este

código de segurança r2yC Esta cópia foi autenticada
. Saulc

na

Pág. 1/4



BALANCO PATRIMONIAL 2017

Nome : ]SRAa. CONSTRUTORA E]REU ME

CNP) : 20.101.881/0001.q4
MIRE : S3600226631
Folha : l

31/!#2017

4.S33.071,40

Caixa

Aplicações Financeiras de Uquidez Imedlab

ii:tl6dii+ v a + »= B+.n

2.S33.071,40

4'lõ.02?P4

378.654,95
21.,4$5,03
15.917,76

Duplicaüs a Receber

gít.Õ3Õ;0S

911.638 .09

3iiló$g
INSS a Recuperar

ÕÜÜB'êãÊãibõi

355.405,57

8io.OM,®.

XllVO NÃO-CIRCUI.ANTE

Oti&os Crédito

2.000.000,00

850.000,00

hti;6'ãããi'liáwi ã laigg Éiiã='
!)es1»9s Antecipadas LP

2.b : g;üa
2.000.000,00

Ú
documenta. acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 18/1 19.938-6 e o código de segurança r2yC Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 24/04/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral. .P, { .

' ..ÓgÍÉ&?hh pág. 2/4

© CONSTRUTORA EIRELI ME. Nire 53600226631 e protocolo 181 1 99386 -
9AE6C21 D4. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifica registro sob o Ro 1 060391 em 1 9/04/201 8 da Empresa
17/04/201 8. Autenticação: B961 BOE59533216BD9AFBOC78 7722E



[MONIAL

Nade : !SRAELCONS]RUTORA E]REU ME

OIPJ : 20.iO1.881/0001-44
NIRE :53600226631
Folha : 2

31/1#2017

4.533.071,40

-;L=--'

.[=

:Í;:

-+-.

66t.663,49

Fomecedoru

ê#wgili$
Salários e Ordenados a Pagar

+zl.illQ;s4
+21.140,54

.a.4«,M

Impostos e Contribuições a Recolher

60.-«9,07

133:837,7S

êMÕMê:W$:
133.837,75

rü l b a Recolher
iÜêlÊ IB ã l.ê B$!!hK.

tprésUmos e FinandamenHS a Cur'U) Prazo

.!.ê9&g
l.S42,50

:ãSg$i
43.734,01

::rz w g89Q9»g,ÜPj
3.000.000,00

3.871.407.91

Caplül Integnlizado

Lucro do Pcííodo

==:=l&'.!213©W
871.407,91

=:nlT.á=XSÊ=ggg;l;=E=RãE ãlãS18$:nuwm =ufg'=ã=uuEH'M'.,
dadas e compmvantes fomecidas pela empesa/entidade

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2017

MENDONCA
.41 - CRC DF4Z0989/0CORtadOr T OF

NUNES
aF 3 U.327.0i l-S3205

FENO COl\lTABIUDADE
'ÕÜiÕN':®:B:Õê'

:d
digitalmente e assinada em 24/04/2018 por Sacio lzldoüa Vieira -- Secretáüo-Geral ÚM- pág 3/4

&H:l$:Gli lll::ãlill:g;! : : ! J m:
documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 1 8/1 19

RA EIRELI ME. Nire 53600226631 e pr.otocolo 181 199386
ulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este
o código de segurança r2yC Esta cópia foi autenticada38-6 e

D4. ba



DEMONSTRACÃO DO RESULIADa 2017

Nome : ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

a\ipJ : 20.10i.881/Dotei-44
NIRE : 53600226631
F:olha : l

(t)!gceitAdpÊRAciõiw:õltwA
Receitas de Sewigos Presbdos

31/12/2017

!949s.üoó,ss
3. 193.004,SS

Kt) ..l:''r""'r: ;==. .=-l
(=) nEcznA OPEnACiOnAU.íQuiDA

.: ;' ;Ê:.:

(=)di#r6oospKooutos.ÕÜãMn
custos dos Serviços PresDdos

IS ' .
:1

'+.

F

l(i:.êãS:68Ó;ÕiÉ)
(1.895.659,06)

3.193.004.55

.ü,oo

'E' sucvSi!!! PRE

tD çücn. .;t.297.3'u#S

(-) DESPESA OPERACIONAL

Despesas Financeiras

) LUCRO OPERAClaNAL iioiiao

aktrvO

(427.63 1,51)
(132;t20.Q3)

(9.199,98)
;(IÜ613ÕZ.m)

869.7Í&98

{;7:TouvKn êÊatíxÉ'
Ousas Receitas

(:

::$$F'g#m3;9s
1.693,93

i.iléaõ'ÂiftÉÉ bÀÉ í'bxutüu'iií" ...=...=--... :;.;..':::.'' :;1=.::::=11.=.......; .:==.!E:: .l:;'©R.!?gi«llPil

(-) PROVISÕES PARA OLL E IR 0,00

. .&

r'(ü) tÜéãÕ ijêijÍÕÕÕÕ'ÓÉÜÍÕÓ&

(-) PARA 0,00

if: I'$« :eri:40i,#t

Reconhecemos a exatldão da presente Demongnção da Resultado, apresenünda um luso de R$ 871.'107.91 (olU)centos e setenta e um mll. qual'acentos e
sete real , novpBnt3 e um centavos). esbndo de acordo aom os documenHS eaü'eguu à conbbtlldade pela empte=/eçiüdade. a qual se responsabiliza pela exatldão,
veraddade e Idoneidade dos document«. Ressalva-se que a respanubllldade do pru6ssional ülc8 re«{b apenas ao azeda técnlm, uma vez que operou com elemenOS,
dados e mmprovanus fomeddos pela empren/entidade

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2a17

Q.EF[ON NUNes
aF H4.327.011-S320S

DE MENDONCA
CQntad« - aF

a 09:39:27

@
documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 18/1 19.938-6 e o código de segurança r2yC Esta cópia foi autenticada
dígitalmente e assinada em 24/04/201 8 por Saulo lzidorio Vieira -- Secretário-Geral.

@H] $: E ]: 1111:g;!! !.BEBE;Jm UTORA EIRELI ME, Nire 53600226631 e protocolo 181 1 99386
D4. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este

..áàãhh. pág. 4/4



LIVRO DIÁRIO NO 4 AN0 2017 Folha

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro mercantil '« (quarenta e quatro) folhas eletronicamente numeradas, do.no l ao 44, e
serviu de 'LIVRO DIÁRIO' NO 4 da empresa abaixo :

Nome da Empresa

Endereço

Bairro

Cidade

UF

CEP

CNPJ

Inscrição Estadual

Registro Junta Comercia

Data do Registro

Período da Escrituração

ISRAEL CONSTRUTORA BREU ME

sr SGCV LOTE 15 NUMERO 309

GUARA

BRASIUA

DF

71215-650

20.101.881/0001- «

07.679.815/001-75.
53600226631

IS/OV2014

01/01/2017 a 31/í2/2017

Conforme a IN no ll de 05/12/2013
escriturado.

DREI. Art. 9o, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente

d

ON NUNES MAROCCOID
dministrador - CPF 344.327.011-53

Dezembro de 2017

DE MENDONCACOSE

Contador - CPF -91 - CRC DF020989/0





ISRAEL CONSTRUTORA EIRELl-ME

CNPJ/MF: 20.101.881/0001-44

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2017

oi) ÍNDICE DE LiQuinEZ GERAL

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

4.533.071,40

661.663,49

6,85

02) SOLVÊNCIA GERAL

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

4.533.071,40

661.663,49

6,85

03) íNDiCE DE LiQuinEZ CORRENTE

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

2.533.071,40

661.663,49

3,83

04) GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante + Ativo Não Circulante

661.663.49

4.533.071,40

0.15

05) COMPROVAÇÃO PATRIMÓNIO LíQuino

Património Líquido da empresa 3.871.407,91

ic AUDrrORES ll@lIADOKES ASSOCIADOS

3 z: i$i$ i$;"' " """""
C.oítt8doí

CRC/DF 0201 39 rG2

CPF' 579.138.381-91

ME
1.44



11 /1 0/201 8 Receita Federal do Brasil

6 REPÚBLICA FEDERATl\n DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚÚÉÉÕ t5É iiiéêkK
20.1 01 .881/0001 -44
MATRIZ

co
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
1 5/04/2014

FOME EMPRESARIAL

ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI

TITULO DO eêTXÉÉI.ÉéiÚÉiifÕ iiiouc OE FANTASIA

ISRAEL CONSTRUTORA

41.204-00 - Construção de edifícios

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.1 3-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.30-4-0't - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.304-02 - Instalação de portas, janelas, tetas, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriomtente
68.1 0-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71 .11-1-00 - Serviços de arquitetura
71 .1 2-0-00 - Serviços de engenharia
71.1 9-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
ST SGCV LOTE 1 5

CEP

71 .215-650 BRASILIA

ÉFIÓÉãÉêÕ ÊI.ÉTRÓNICO
FINAN CEIRA.IS RAELCONSTRU TO RAi

ÉIÜtÉ FÉÓÉÊATIVÓ RESPONSÁVEL: ÍEFR

!GMAILCOI
TELEFONE

(61 ) 3622-0736

SITUAÇÃO CADASTRAL
An\n 15/04/2014

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1 .634, de 06 de maio de 201 6

Emitido no dia ll/l0/2018 às 19:34:38 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

hnp://www.receita.fazenda.gov br/PessaaJuridica/CNPJ/cnpjnvü/élllilva.solicitacao.asp
1 /2



ll/l0/201 8 Receita Federal do Brasil

e REPÚBLICA FEDERATl\n. DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

20.101 .881/0001..44
MATRIZ CADASTRAL l ''''"''
NOME EMPRESARIAL
ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI

78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

ÉióiêÀ
230-5 - Empresa Individual do Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

rinci

.OGRADOURO

ST SGCV LOTE 15

CEP

71 .215-650
BAIRRO/DISTRITO

ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA

ÊNÕÊêEÇãÊI.ÉfÊÕNiéO
FINAL COIRO.IS RABI.CONSTBy IQ B4@ÇM41 L.C9 1

TELEFONE

(61 ) 3622-0736

SITUAÇÃO CADASTRAL
15/04/2014

MOTIVO oe SITUAÇÃO çÀt5ÀêtkÀI.

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Nomaativa RFB Ro 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia ll/l0/2018 às 19:34:38 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

#
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/CnpjrêçaSolicitacao.asp

2/2



24/09/2018 Agenci@Net - DIF

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
COMPRO\ANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO
FEDERAL - DIF

Imprimir

CF/DF 07.679.81 5/001-75 CPF/CNPJ 20.1 01 .881/0001-44

Denominação social ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia ISRAEL CONSTRUTORA

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Qualificação do Contribuinte ISS EMPRESA

DataConcessão 23/04/2014

FAC - Número do

Protocolo

955-3251 6/79

Data de enquadramento
no ISS

01/05/201 8

Data de enquadramento
no ICMS

xxxxxxxxxx

Regime de Tributação do ISS REGIME NORMAL DE

APURACAO

Faixa do ISS XX

Regime de Tributação do ICMS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Faixa do ICMS XX

Descrição Atividade Económica do ISS CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

Código da Atividade - ISS F4120-4/00-00 Data de Início de Atividade - ISS 04/04/2014

Descrição da Atividade Económica do ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Código da Atividade - ICMS XXXXXXXXXX Data de Início de Atividade - ICMS XXXXXXXXXX

Endereço SGCV LOTE 15 BLOCO C SALA 309 CEP 71 .21 5-650

Bairro GUARA Cidade BRASILIA UF DF

Situação Cadastral AT'lvA

Cidade BRASILIA

Data 24/09/2018

Este documento foi emitido no dia 24/09/201 8 na Intemet pelo portal Agênci@Net

e poderá ser reimpresso no endereço http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br.

@

http://agn et.fazenda.df.g ov. br/?i darea=1140 1/1



11 /06/2018

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATl\n DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATl\n DA UNIÃO

Nome: ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI
CNPJ: 20.101 .881/0001.44

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

l constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributária Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para üns de certificação da regularidade ãscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. ll da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1 991

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

nos

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n'
Emitida às 16:51 :33 do dia 11/06/201 8 chora e data de Brasília>
Válida até 08/12/2018.
Código de controle da certidão: 0C77.93DB.A173.81 3C
Qualquer usura ou emenda invalidará este documento

1 .751 , de 2/10/2014

1/1



17/08/201 8 www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidão/emite.certidão.çfm

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N'
NOME
ENDEREÇO
CIDADE
CPF
CNPJ
CF/DF

254-01 .21 9.1 36/201 8
ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME
SGCV LOTE 1 5 BLOCO C SALA 309
GUARA

20.1 01 .881 /000144
0767981 500i 75 - Ari\A

FINALIDADE LICITACAO

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os
relativos à Divida Atava, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos
que venham a ser apurados.

Cerãdão expedida col+forme Deck'eto Distrito! n' 23.873 de 04/07/20Q3, gratuitamente.

Válida até 15 de Novembro de 2018

Brasília, 17. de Agosto de 2018

Certidão emitida via internet às ll :47:20 e deve ser validada no endereço w)xu:làzgada:dÊgaz:b

@

http:/Ifvwvw.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/certidão/emite.certidão.cfm 1 /1



05/10/2018 httPs://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cd/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL
C
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 2010i881/0001-44
RaZãO SOCIal: ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI

Nome Fantasia:isKAel CONSTRUIORAGUARA / ZONA iNDustRiAL / BRASiUA DF /

: lgg%l HX:?lãEB=;;i3S:'l
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092809220309003521

Informação obtida em 05/10/20181 às 14:45:21

A utilização deste Certificado para os fins previstas em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

@
httPs://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Cd7FgeCFSlmprimirPapel.asp

1/1



Página l de ].

PODER ]UDICIÁRIO
.JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TmALHiSTÀS

Nome ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 20.101.881/0001-44

Certidão n' : 159817442/201B
Expedição: 05/10/2018, às 14:41:57
Validade: 02/04/2019 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expedição

contados da data

Certa fí ca se que ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI
oLxvniz E FiLiAiS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n
NÃo CONSTA do Banco Nacional de Devedores2 0 . 101 . 881/0001-44 ,

Trabalha star .

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabili(Jade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expe(lição.
No caso de pessoa jura(fica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabe].eéimentos, agências ou filiais
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal. do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet(http://www.tst.jus.br)
Certidão emi.tida gratuitamente

INFOR)CAÇÃO lllPORTAITTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam. os dados
necessários à identificação das pessoas naturais é jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho düanto às óbriãaêões
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários; a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público (io
Traba[ho ou Comissão de Conci].cação Prévia

tdt@tst . jus . br
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDIMENTOS

A empresa ISRAEL CONSTRUTORA EI RELI . CNPJ 20.101 .881/0001 -44, sediada
à SGCV LOTE 15 BLOCO C SALA 309 - GUARA- BRASILI/DF declara. sob as.penas da Lei.

que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação .no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrenclas
posteriores

Brasília/DF, 22 de outubro de 2018

SGCV LOTE 1 5 BLOCO C SALA 309 - GUARA
BRASÍLIA -DF -- CEP: 7 1 2 1 5-650



ISRAel
CO N STR UTO RA

ANEXO Vll

DECLARAÇÃO QUE NÃO CONTRATA TRABALHO DE IENORES

A empresa ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 20.101.881/0001-44, por
intermedio de seu representante legal o Sr. Cleiton Nunes Maroccolo, portador da
Carteira de Identidade 1181487834 CBM-DF e do CPF 344.327.01 1-53, DECLARA, para
fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. acrescida
pela Lei n' 9.854, de 27 de outubro de 1 999. regulamentada pelo Decreto 4.358/2002. que
não emprega menor de dezoito ano em trabalho noturno. perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos

Ressalvam emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Brasilia/DF, 22 de outubro de 2018

LEITON NU
CPF 344.327.01 1-53

':";*:"$ #$

C

SGCV LOTE 1 5 BLOCO C SALA 309 - GUARA
BRASÍLIA -DF -- CEP: 71215-650



G-sEGuRo
GARANTIA

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB

Em Anexo. encaminhámos a nova apólice digital da JMalucelli Seguradora S/A, um documento com a
racidade de uma apólice impressa, sendo que a única diferença é que a apólice agora faz

parte de um processo de certificação digital, utilizando técnicas e processos que garantem segurança e
valor jurídico às transações eletrõnicas. Esta apólice substitui, de forma definitiva. o modelo anterior. e
acompanha as inovações tecnológicas já presentes no mercado, como nota fiscal digital, recibos de
pagamentos via intemet, emissão de boletos, etc. JMalucelli Seguradora

TITULO: APÓLICE Seguro Garantia N' 07-0775-0215993
Documento eletrõnico digitalmente assinado por:

nE ...á>'"
A«inadó dí©italmente pae

Henridt+

poc
Jr de }l. Meioe

Documento eletrõnico assinado digitalmente conforme MP n' 2.200-2/2001, qt
Públicas Brasileira - ICP-Brasil por: Signatário (as):

Gustavo Henrich N' de Série do Certificado: 099FC0891 5F5891A

Roque de Holanda Meio NO de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2

}tituiu a Infra-estrutura

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. no
Provisória, com farçade leí:

da atribuição qi Ihe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida

Art lo - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira sil, pam garantir
hlegridade e .a validade jurídica. de .documentos em forma eletrõnica. das aplicações de suporte
habilitadas que utilizem certificados digitais. bem como a realização de tmnsaçóes oletrünicas seguras.

itenticidade.
das aplica çõ

N' Apólice: 07-0775-0215993

Interno(Código Controle): 244508401
Data de Emissão: 05/10/2018

A autenticidade do presente documento.
website www.jmalucelliseguradora.com.br.

podem ser verificados

Após sete dias úteis da emissão deste
05436.2018.0007.0775.0215993.000000 no site da

Consulta de apólice de seguro garantia.

documento, o mesmo poderá
iusep: www.susep.gov.br. Acesso:

verificado sob
Serviço ao Cidadão

Associada a TP.AVCI.cpgT

l«JjyhjpceHI

«



Associada a TPAVEttnéf'

Ãllyhlp«ni PRSH84PF

MqMHm d+ ãBHdaçu F&nnHotlo
de FiHiçn 6 aafBFil

Seguro Garantia Controle Intimo(Código Controle):244508401

Apólice: 07-0775-0215993
Proposta: 2183848

lpodem ser verMcados no website www.jmalucelliseguradora.com.br.

idade do presente documento. bem como o aqui

SUSEP www.susep.gov.br

em fomla eletr única.

05436.2018.0007.0775.021 5993.000000 no

úte da emissão deste documenta
site

ficado b] poderá ser
dn SI ISFP

Após sel dias

As

lapótice/proposta. Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.

Central de Atendimento JM - 0800 704 0301/0uvidorla JM - 0800 643 0301

dn acordoWWW.SINS

deste produto

constante da

reduto protocolizadas p
nsiiltndas nn enderece eletrâl

dições contratuais/regulamento
idade/entidade iunto à Susop poder

www.susep.gov.br
sociedade/entidad

A J. MALUCELLI SEGURADORA s/A, CNPJ 84.948.157/0001-33, Código. de Registro na SUSEP 05436, com sede na Rua
Visconde de Nácar. 1440- Centro - Curitiba - PR, por meio desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao. SEGURADO
éÕÜbÁÜHiÁ bi'DESENVOLVIMENTO HABITACIONÁ( DO DISTRITO FEDERAL - CObHAB, CNPJ 09.335.575/0001-30, $:CS
QUADRA06, LOTES 13/14, EDIFÍCIO SEDE DA CODHAB BRASILIA , as obrigações do TOMADOR ISRAEL CONSTRUTORA
HRELI ME: CNPJ 20.10{.881/0001-44. Q QMS 4823CDM MORADA DA SERRA LOTE 23SETOR DE MANSOES DE
BRASILIA DF, até o valor de R$ 8.589,24(oito mil e quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro cenPüos), na
modalidade abaixo descrita.

Frontispício de Apólice

H
Máximo de Garantia (L.M.G. H

1;;;:iiú;ii i®ÚÚ - PÚBLICOR$ 8.589,24

U

Descrição da Garantia
(Coberturas, Valoréb e prazos pnvistos no contratól:

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada \X Início :l

:\. 22n0/20'ráR$

H

22/01/2019

Não se aplica franql }nhuma das coberturas contratadas por esta apólice

Objeto da Garanti?

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valglÍtligado na %póliçe, .$e o'. ToqüÜõr« adjudicatárjÕ«i;se
recusar' a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas,l#dehtro do prazo;::;ébtabelecido /b;#'Edital de Licitação
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NO 14/201 8 - CODHAB/DF

Esta apó]ice é emitida de acordo com as condições da Circular da Suig15'n.o 477/];a

ESTA APÓLICE NÃ0 PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENOOSk9. DE APÓblêE ANTERIORMENTE

FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL HOU CONTRATO OBJEtq,DESTE:'SEGURO.

Continua na próxima página

ICP
+

8s ..ígâ..
b ;:RD Baque Jr. de H. Meio

pç=Hn.,%;'ns, .wl=:%.: g %'rgE..=ígàpg..,"": r"
Gustavo Henrich NO de Série do Certificado: 099FC0891 5F5891A
Roaue de Holanda Meio N' de Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2
Art: lo - Fica instituída a Inata-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. para garantir a autenticiqadel l
integridade a 8 valHããe 'iurí;laia' de 'documentos ' em bfma '81etrõnica. das aplicações de 'suporte e das aplicaçõeUi!!ã!":.:.:.gg:g..l&51r.gà::$! : :f2;,1Zy. :Fllg:!ân-;:g-.$g:?=::g:E,:

2.200.2/2001 de 24/08/2001 que instituiu

DF. 05/10/2018
mercados de seguro.OUliUlllILUil\lel l\.Pla UG aay\il\iD }JI lva\i\ioe rxuLalqula l g\4ulal lval#vllauvvl pvlç llu lnu)uvP

15414.900195/201+17capitalização. resseguro.e corretagem do seguro. " Este produto esta protocoiaao na õuõt;r alraves aç iw.' aB
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO 1 - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA -- SEGURADO: SETOR PÚBLICO

União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou. ainda as obrigações assumidas em função de
1 - processos administrativosl
11 - processos judiciais, inclusive execuções fiscais
11 -- parcelamentos administrativos de créditos fiscais, Inscritos ou não, em dívida atival

hB$ :1KI : ;ii::.=,.=' =:1=; ;:::'':.=::=; .;;=% :;.SÇaâ.;l$ü;8.
case

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

ã\iÊH"z:=:'==sr'z:'u==;:==:=:=:lW'=.'=.ã=:=ÇE=;: ÇÇ?z -«/e,.' ;''-'.
;:':::=:;=: :m:'==='':='====::'*=:=;; ..,.:",; , .,->üw.:.,.x.- p$a «.\ ,. ..
:. .'' "==lK:"'=:1.==1=':1=:.=:'::1'':===':=::'=1:«,': . ,-,«!Üq,,«.. 'tkw'P,gk.':::p-..* ..-iiõ'?

: X i''==',s'.:==.,:=';myy"'""" "x"-. . ,;w:k li;Êll?l:''
gi;i'!h:=? : :1 :='"=n?'=",« -.-' ",-,,..,,. #P:ii...«úW:.«iKX $da' .. .p'ü.:e ',': ú# ;

;l;?''=:.==g' '::;==:,": ;\lã:="s. o. ....: .""«*wd .«.!bv«..''qüs-' ...9«ã; «»««:;.~ -.-.
seguro. te Máximo de Garantia: valor máximo que a segurado116fü 'se responsabilizará s})li!'ante #opi4egurado em função"%o

pagamentodeindenzação. devida pelo tomador à seguradora. em função da cobertura do s(lãbro, e que deverá constar da

apóltceouendosso.e Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da
reclamação de sinistro, bem como a apuraçãodos prejuízos cobertos pelaapólice. ' . . .,.--.. ..
2.11. Proposta de :Seguro: Instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, Tlmlaao nas luíiliub ua

legislação em==gor. al de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da
caraderização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados

2.13. SeguradcE a Adrninistraçiio Pública ouo PoderConcedente.a, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações

assumidas pelotomadora: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o
segurado. conforme os termos da apólice
2.16. Sinistro: o tnadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.1 7. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado
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3. Aceitação:
do sega3.1. A

deouseu

'o somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente.

habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao

exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá. ' obrigatoriamente, ao proponente,
hora de seu recebimento.

protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada

com a indicação da Gata e az
terá o de3.3.'A

contados da
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data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação

=i;;.;:'=' = g'H=; = H='= ..="T;"m:.;g:=.,'=:::=..;, HF= .=::, " .,.:"..FI.:"='=
a entrega da documentaçãoeitaçao da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os

motivos da recusa. de manifestação. por escrito. da seguradora. no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita:' do

4. Valor da Garantia

TE W:Wg: E:HH'ill==::.«úü«. «&**"',@fH:l«:

U :%.E:::\ il:m.FRw# rü='u=.ll
emissão de endosso.

5. Prêmiodoseguro: ' ' ' . .#ill;!;\. ....,: .l$ub:-..i:

llli'qül!:bT:=!:s,'K:"=='=â.==='=':"""48h::ãÇ::SK .wii:;Ébr".:*
nas datas convencionadas. adora na data fixada, qualquer parcela dpl$kmio d3lÉjdo, p=ã;l#%? seguçpgpíâ reco:lçr à ex;êqj$ão

ÊaH: =:G:.q,=e" i; ih;:l"
lurospactuadas limite para o pagamento do prêmio a vista ou.:ile qualquer uma de suas l;3N9iós .coincidir com dia em que
não haja expediente bancário, o pagamento poderá sor efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança "dintamonte ao tomador ou seu represeiilaille
obsewada a antecedência mínima do 5 (cinco) dias úteis; em relação à data do respectivo vencimento.

6.Vigência: ' odalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da

apólice será igual'' ao' prazo eshbelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições

Espe:ais de cada modalidadelcontratada. vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo

FSEX 11: FBIEH:3H :=.="=m
ou no documento que serviu
tais modificações, devendo a

Hlàl TÜ!='lU l:U IE XB$T g.{,$1 1
endosso.

7. Expectativa RedamaçeoiemaçactenezaEaoact Sin strcc do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições

Espec=ai squando couberem erá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação
.da.Redamação.de Sinistra: : ;!

deveos
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7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou
complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional

termos da Cláusula 1 7 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro. comunicará formalmente ao segurado,

sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão,
detalhada.

fundada informação

nos

por escrito.
de forma

8. Indenização:
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da
mesma, segundo uma das fomlas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

- realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a Ihe dar continuidade, sob a sua integral
responsabilidade; e/ou

11 -- indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do :.ftomador,
cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer.:/antro dq-.*bçazo
máximo de 30(trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante' o procêbso de
regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que tenta o item 7.2.1.,.. o prazo.. de 30(trirlÇâ) dias ?et+g'suspensos
reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completaqbOte atendldês as e5iàências.
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos:ü:çRe:,reclamáêêq:lida apólicé#:ó prazo.êde 30
(trinta) dias será suspenso,.reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente'%C}Byogação;da decis4d:
8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos''bgi+:pardos de.J#é.réditos do./'tbmador no
contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa oljeto da .'\qdqmaçqawló sinistro/' sem prejuízo
do pagamento da indenização no prazo devido.
8.3:'i.acaso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusãhij'qg'- apuraêãd dos sald;qs" de réditos do

tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excessókqlie Ihe tenha sido papá

até o

9. Atualização de Valores:
9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, indpéiyé"lHê:xK:indenizaêêa.:ül)6s' termQfj;ida'%-4Cláusula 8
destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação?f;âcarretãi;fe.m:

a) atualização monetária. a partir da data de exigibilidade da qbdgã$ão, sendo:!\khlql.. caso de .jndgnização, a data
éaracteriÉação do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados 'pro rata temporis.=lfêõ:ntados ,#lr.paQlr do pfiigli'eiÇa#iióla*: posterioç#:ao'\término
prazo fixado
9.Z: O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE -jgfidice de Pni;bQS ao Cõnsumidoi#Amplo da Füti5iação
Instituto- Brasileiro -de Geografia e Estatística - ou índice que vier/'a substituí-lo, sendo calculado##tom base na variação
positiva apurada entre o último índice publicado antes da..ü#data ' de obrigação dia\pagaipêhto e aquele publicado
imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao témlino do prazo fixado para pagamento da
obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda
Nacional.

9.4:' O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer
Interpelação'judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:
10.1: Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pela tomador, a seguradora
sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomados, ou contra terceiros cujos fitos ou fatos tenham
dado causa ao sinistro.

l0.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere
este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:
1 - Casos fortuitos ou deforça maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

das obrigações do tomados decorrente de ates ou fatos de responsabilidade do segurado;11

por esta apólice, que tenham sidoobrigaçõesAlteração111

tómadór ePm nróvia amiência da snaiiradara:
entre segurado e

IV -- Atou ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo
representante, de um ou de outro;
V -- O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
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conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar
aceitação da proposta;
Vll -- Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

=.m ='==\=.:'.=':;==:=.,': ==:5.="=;L
cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em

nderá, de forma proporcional ao risco assumido, com

os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.
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13. Concorrêncialdeção liceu:mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no
caso de apólices complementares.

14. Extinção dantiaranüpressa por este seguro extinguir-será na ocorrência de um dos seguintes eventos, o ,ópklá ocorrer

i"l Ê$U=:'='===';nM'S:=!='::=';:.:T::'====':S= «.'',-'. *.TÀ
:l} ,.,'

d'Flor?®'
assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
11 -- quando o segurado e a seguradora assim o acordarem

lil -- quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garanti :.,Pa apólila%
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas qua$ji%traja viniiq.loção.,#gã apólice ;jp' um

contrato
./'

principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
V -- quando do témiino de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nãêõiÇõqdições Especiais
14.2 Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contento, Bil@bUgarantla liç:®põte seribi4berada ou
restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no pü11igraío fl\11a artigl3$p6 da Leli.w' õ.ooü/luuó
e sua extinção .se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1.;q©ilq recebiitlghjlfÍdb objet3,/1Pó:'Wmntrato nos
termos do art.-73 dá Lei n' 8.666/93.

15. Rescisão Contratua

15.1; No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempos;poH\iniciativa\::jk)\ sqgijçado ou gdl.sgguradorà :p

;::.i."=~ls=''=''mÊ:;='=n"=;:::;==:';==$#c:ii:&. =&:'..#@á:*:;@«:*. dos

i;l:l;"'=;' i.::E:''=''U=:"=' ':=='';.' ", ,,.., â.'ãM''''.",«Üb..:,,...';,,,$;''";*:K ;..i'c +':
emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de,pliBÕ curto:

esta deterá

reterá

Relação a ser aplicada sobre a vigência -1 --%-do-l Rola?ãd a sor aplicada sobre a vigência ;fr-% do---
original para obtenção do prazo em dias--j--Prémio-l original para obtenção de praiotpm diqg=ej-.Prêmio--

.15/365.

30/365.

.45/365-

.60/365

75/365-

-90/365.
105/365

120/365
135/365

1 50/365
165/365
180/365

-1

.1

'1

'1

'1

-1

.1

'1

'1

'1

13%
20%

27%-

.30%.

37%

40%.
46%.

50%

56%.
60%

.66%.

.70%.

.195/365

.210/365

.225/365

240/365

.255/365

.270/365

.285/365

.300/365

.315/365

.330/365

345/365

.365/365

'1

.1'

-1

.1

.1

-1

'1

'1

-1

-1

.73%

75%

78%
.80%

.83%

85%.
88%

.90%

93%
.95%

98%

100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente

ao prazo imediatamente inferior.

1 6. Controvérsias
1 6;1 ; As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

-- por arbitragem; ou
11 -- por medida de caráter judicialm na aoólice. a cláusul:l....,IÓblpromissória de arbitragem, que deverá ;el'
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16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus
litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças
proferidas pelo Poder Judiciário.
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n' 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela le

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste

1 8. Fora[

19. Disposições Finais
19.1 . A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas
19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia. incentivo ou recomendação à
comercialização
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso,;rlfoi corretqúente
registrado no site da Susep - vwvw.susep gov.br
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site m.?usep.gov.br, po5?ííiMeio do,.:.núrúero de
seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.
1 9.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto
19.7. Considera-se como âmbito . geográfico das modalidades contratadas todo\iilb\Kterritórid%:llaeional, , satq5/' disposiçpó em
contrário nas Condições .Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetulÍügs no exterf#p'''ficarão ..íjótalmente
cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAL

CAPÍTULO ll - CONDIÇÕES ESPECIAIS 0Jb<ÚÓOALIOAOES ''ltÀU? 0775

SEGURO GARANTIA:ÓO UCIT4.iil'E

PROCESSO SUSEP R.o 15414.9001 95/2014-17

l . Obieto
1..1 Este contrato do seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice.apelos prejuízos decorrentes da
recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas .no edital de licitação, dentro do
prazo estabelecido.
1.2Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os
Administração Pública em decorrência do sinistro.

evalores das multas e indenizações devidos

2. Definições:
Para efeito desta modalidade, aplicam-se. também, as definições constantes do art. 6' da Lei n' 8.666/93
l Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice. aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja,
a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento

Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudícatário em assinar o contrato
principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:
da do tom4.1 . a0

dedo prazo nonas
a Reclamação do Sinistro.

dosa Reclamação do Sinistro4.1.1.
disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

odor adjudicatário em assinar o contrato
licitação, data em que restará oficializada

seguintes documentos, sem prejuízo do
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b) Cópia do termo de adjudicação;
)) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos
multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado
recusa/inércia e das devidas Justificativas, se houver.
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item
comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o
devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

e/ou que aplicou as

do demonstrativo d

4.1.1. e, após análise, ficar
sinistro ficará caracterizado.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:
5.1 . Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmío proporciona

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o
segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguia-garantia
idicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e previdenciárias, df seguridade

social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramospóu
modalidades de seguro, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.
6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da'\apólice. Em caso';;:de não.#observação
deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.
6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário. não estarão',cobertos dánQS e pei'das caysadós diretq.:;'ou
indiretamente por ato terrorista, . .comprovado com documentação hábil acÓtnppnhada 'lüq,ó#'laudo circunstanciado" que

caracterize ?,a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, qii:ihj$%unha sido deyidàrtíente rocbnhecido
como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.
6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/pão opósÍção dql/segurado .óh relação
todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda qyq: a segúndorã:p-pião terá..áreéponsabílidade
de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatjêlo .'que b::iirsinistro ./di/' inadimplemento

contmtual se enquadra nos termos do incisa VI, do item ll -- Perda de Direito, das Condiçõêq:6grais.

7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sidQíaitóÇãdas pela pteêehtd';Condição
Especial

CONDIÇÕES PARTIC:USARES

W Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não .co:bCir$õl#'quaisquer prejuízos e/ou;
demais . penalidades aplicadas em função da violação de normas anticorrupção dblósamente perpetradas pelo
Segurado e/ou seus representantes, . no ambito do contrato garantido. Igualmente não estarão cobertos os prejuízos
e/ou demais penalidades decorrentes da rescisão do' contrato orã garantido motivada por ates de corrupção
verificados em outros contratos entre Tomador e Segurado.
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-DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO
No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14- incisa 1, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução
do documento no 07-0775-021 5993

Local e Data

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DISTRITO FEDERAL - CODHAB

HABITACIONAL DO

Nome:

RG:

Cargo


