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Engenharia de Projetos ' Engerüaria Civil ' Segurança do Trabalho
CLSW 303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Center - Sudoeste / DF
CEP: 70.673-621

CNPJ 17.863.345/0001-71 IE- 07.638.W9/001-29
Fone=(61) 3702-9889/(61) 98199-9889
sac@vitaleilzenharia:çgH:l=/ wwu-.vitalengenharia.com.br
Desde 1998 PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: EMPRESA VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - ME com sede
na cidade de Brasília - DF CLSW 303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Center - Sudoeste / DF
CEP: 70.673-621: inscrita no CNPJ n. 17.863.345/0001-71 e CF/DF n. 07.638.849/001-29

neste ato representado por seu Diretor, Sr. Lorymer Araújo Almeida , brasileiro, casado,
Engenheiro Civil, Portador da Carteira de Identidade n' 22560/D-DF e CPF: 023.392.241-
52, residente nesta Capital

OUTORGADO: Sr. ALAN JOSE RODRIGUES, brasileiro, casado, Administrador, Portador

da Carteira de Identidade: 2.371.729-SSP/DF e CPF: 007.499.481-67, residente na Área

Especial para Ind 1 1 -- Lt 18 --Br 020 -- Km Sobradinho -- Brasília/DF.

PODERES

EM DECORRÊNCIA DOS NEGOCIOS DA OUTORGANTE, representa-la perante

Concessionárias de Serviços Públicos, Órgãos da Administração Direta e Indireta dos

Governos Federal, Estaduais, Municipais podendo assinar contratos, de fornecimento de

materiais e serviços comercializados pela mesma, apresentar PROPOSTA e

DOCUMENTOS após os certames, prestar e assinar declaração de que o outorgante está

em situação regular perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, Seguridade Social

e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, bem como de que atende às

exigências de qualquer Edital, quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e
económico-financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as

respectivas atam, registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar

pedidos de Compra, assim como assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao

bom e fiel cumprimento do presente mandato.

VIGÊNCIA: O presente mandato vigerá até 31 di

Brasília(DF), 28 de Maio de 2018.

Dezembro de 20g

Loryméí#\raújo Almeida r.,,,.,
Eng Civil/Eng Seg. Trabalho

Crea l0.620/D-DF $ENGENHARIA E ARQ
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C.P.F
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NascimentoÉliq Naturalidade
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VITAL EMGENHARI.\,....
VITAL ENG:NHARIA AKQ.u;'rETiRA LTOA UE

I' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

LORyt'IER ARAUJC> ALI'PEIDA, bi-asiieiro, casado em regime parcial de bens,
Engenheiro Civil. natural de Golânia-GO. nascido aos 22.07.74, filho de ligue
Eustáquio de Almeida e Soda Mana Araújo de Almeida. portador da Cl-RG n
070242e62-0. exoedida peia CRER-DF em 27.10.10 e do CPF-l''tF n'
587.156.491-72. residente e domiciliado em Brasília-DF, na SHVF' Rua 03
Chácara 47 Lote 38, Vicente vires, CEP 72. 1 1 0-800 e;

F41GUEL GUSTAVO ALP4Elí)A, b!-asileiro. solteiro, Arquiteto. natiiral de
Goiânia-GO, nascido aos 26. 10.78, âiilü de t'''!igual Eus''.áquio de Aimeida e Soda
Ráfia Araújo de Almeida. pon.apor da C!-RG n' 02075329862. expedida pelo
DETRA5J-DF êír} 0i.IO.12 e dc CPF-Mf: n' 833 ç;8.431-87, residir\te e
dcmicíllado em B!-asllla-t)F, í\a SHC:S Quadí"a IS 131oco B Apto 4G4. Crt;rniro
Novo. CEP 70.650- t 52.

únicos sócios da sociedade empresarial: VITAL ENGEblHARIA E An€2uivETUPA
LIDA lqE. com sua sede estabelecido em 13l"asília-DF.. Fito a CLSW 3Q2 Bi-<)Cll) C: SALA
l t4. ED. ATHENAS, SET-DR $UD{)ESTE, CEP 70.6?'3-613, ccm $eil contrato social '":

alteraçâa arquivada na Jcor sob NIRE n' s32.0 1 864G7-3 datado em 1 1 /03/2Q i3. inscrita
CWPj-mF sab n' 1 7.863.3451'090 1-71, resolvem de comum acordo. alterar e consoíidai- o
cona:"ato social. e o fazem mediante cláusulas c condições a seguintes:

ALIERACOE$
:Éi..AUSULA PR!?qE{B4, - Do onde!"eço da sede
A. sociedade empa'esál'la. altera e cl'ãi'isÍêFê o endereço da
3$3. BLOCO. ''A'' SALA :04, ED. .ATLANTA
(gP 7Ü.Ó73-62 i .

;ede para Brasí+ia-DF. sito a CL$1vV

CENTER, SETOR $üOGEST:

ÇÉ..Ay$i.!!..A.SEGIINO/t -- iDc, atlnLento do caF,;á:ai social

;ocial d.? sociedade emp!'es3rjai no
+ Idíd.os cm 20.í)üO í. nte mil) quotas

mp!'es3ri3 l ,aloi de R$ 20.QÜO,OO

initárlo de R$ Z,OO (um íea

(-.'i!!fe. rnll reais)
. L( t?lX:ei-rte

q

rlesl'€1

:idos antêricítne'lte pelos, sóqQS enl moeda corrente no

=o para R$ 20G.QO0,0Q.(duzentos p)i
no :/pior uíkitái']o Je:q$ ].,09 {un'\ real)

í)a çs. é aumelntada

quota.

eais}, divididos em 2QO.DOC (duze1ltõs rxlill

i'leste ato em iT;oe:la corrente nacior:ai. ficam.do assim disi:riba;dos a })ai'tir desta dará dó
Totalmente integraiízados

;eg u:nte forma:

Sócios

i-ot'rnet" Araújo Bh.!meada

f4iguel atestava AEr:lenda.
TOTAL

P'et'€5én ual?é

SQ.{)$ 'T'

Clotas
; aó.Q00
QO.Q00

2üO.QOQ

Valor Tct::al R$
: 09.ÜD$.Üe
! aQ..000.0Q
2Ge,0$0,0g
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1064, CC/2002)

r

valor de suas quons, mas fados respondem

solidariamente pela integração doesponsabilidadrt. 1 052, CC/2002)

(art. 1.01 1, parágrafo I' CC/2002).

Continuam inalteradas fadas as demnsabi!.su dee condições da Concraco Social. que não forlrn
modificadas pelo presente instrumerlto da alteração conta'at:uai

ÇQN SQU PAÇÃQBQ{QNIBA:rQ SQçlAL

A v na da maditicaçac ora ajustada consatiidal;aa ( o social com a seguinte redução

ÇL«AUSlll:AjlEgl2NDA denominação social e nome fantasia
A sociedade gli'a sob a denomi11a;ão: VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
!"!E. Cora c> narre de fantasia: VÊTgüi.. ENGElqHARI.À

ç.L:éAJsy.L:4L.IEmlBA - Oa sed e
A sociedade tem sede e foro err B!-asíl;a-DF.
ED. ATLANTA CONTER, SETOR SUDOES'

CL$W 303 BLOCO
'g, CEP: 70.673-621

;A: SALA l G4

ÇLÁ:il$yl:ê: Ç)CARTA - Das filiais e ctitras dependências
A. sociedade poderá abrir e/ou fecl:a!- $1iais. sucut-sais ou agenctas

erritórlo Naciot:al. desde que ob?dec:das à$ foi-malidades legais

em qualquer pat'te 'Jo

ÇLA:US!:X!:A:.OU!!SZê: - Do pfazü de dt.lraçãa
A sociü3d&de tev'ê o início Jas stia$ ãtivid de$ en\ 8i l/Q3/20i3 (primeiro de marca

preze). e a seu prazo de duração 9 indeferi' nado (art 9?7. 11, CC/2002):.

de dois mil

CLAy$yl.A$.EX.!A -- Do Gbletru :;o(ia.:
ID objeto social e pi':ncipai da. sociedade ;ePíüpi'esariã é o de: Prestação :de Set'viços
Especial;lados em Consta;ições de Edifícios, instataçãcl e M4rlutençã. =.Elétrlca}
Hidt'áu:ices. Sanitárias, Coio+:.açãa de r'isü e Revestimento Cerâr7ticó,
ImpermeabilÊzações, Gesso, Fcl't'ü PVC, S,et'.falhei';a, R.eíorrnas e Pinturas: êm gqt"al,
.assessor:a e Coasi.titoi«ia eín saúde € +:1et$ cima c tra a11)o.Atividade e prestação de
setvíços de desenllo técRíi o esp'e'c:alixalü !''e3='c;arado à arquitetu!"a el éngenha!"!a,
?i'abetos de arquitetula de ?ràdias e J'ü p!'everlção e co;abate. contra incêndio
(jproieto! conceituais, plojetas de dç tai laínieFtó, etc.), Supervisão de execução de
proistos. Coordenação urbana. e uso ãe seio, paisagística e outras ativida(!es
correlatas aü !"amo.

C

b

$

/





3/4

i?êl;l:U:!Ç$h=:e:;B:;.i;j:=: ;ii
dist.-ibuídcls entre os mesmo s da seguiílee to!'n:a

Sócios

Lorymer.'ÃrãiiioÃ.imeida
jqüi;;ÍÕÜGilà;iÂíúeida

TQTAI.

Pe & htuaM' l Cotas
s'$:êÕ'" i ! oo.ooo

3Õlêã''''"Í"''ÍÕÕ.ÕÕÕ''v
'iÕÕ:ijÕ""'Í zoo.ooo

Valor: lótaíÊ$
'íõo.õóo,õo
'üõ.ooo,oo
ãoo.ooo,oo

l !H:i l leal?::=='===ã'=!:.==:::

1064, CC/2002).

:s ::=:11ÜE==,s'::'u:'.=:,.:.:'::J:;S.::'E=.==::;!';: : ::«,;

ÇL:ÀgSUU DÉçlMA - Ou l..rcs ..- p":'l:i; 'i" .«'ad';. . .«.mb'')- .'bl

Hall;l;=;:J;à ll$:193ilig\ l;l;l=,j:RH
apurados

PARÁGRAFO UNIÃO -- Nos Q'i {quatt'o) n)fases seguintes ao término do exerc;cio social. os
sócias deliberarãc- sobre as contas e designarão administrador (es) quando far o caso

CLP.USIILê PÊçlHAEB!!:!GIBA-O? dissaluçãodasociedade . ..
fa acendo ou intei'ditado qualquer dcs sócias, a sadedade continuara sua atlvidaüe com alsJ
herdeiros\: suwssot' (es} e ol$) !1lcaPaz ile;}. f.lãc sendo pcssívei ou iinexistindc interesse

deste(s} QU Jo Sócio FQM3neSCeriee, a soc;eciade se dissolverá. E os valores de seus haveres
serão apiurados e liquidados con'; base rla situação patrimonial da sociedade e em cona çoes
acertadas entre as pai'ces, na diât8 da re;oitição, ves"!.fic2da em balanço espe':iatmente ievantaac >

Se=q';iã''==n;: i:: l: ;;:Ê::==T1 :1: : l4à l;
transíerhdas 2 terceif os sem o expresso consentir-Coto dc outro sócio. la;q.üern: fila.ãssegüüdó :ó
direho de preferência para a aquisição dos mesmos, en- igualdade de condiçcles e preço $$
postas a venda, formalizando-se a arte!-ação cc'ntrati'al pera'nente

2
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Das alterações8

Qualquer que si:ja a aitenção conaawat nda deverá (instar
da sodedade não exceda- a dez. dos respectivos tlerdeiros a

às assinatut'as de todos os sócios
iiivena.{-iantK dos sucessores ou

PARÁGRAFO ÚNICO: QtialHa M delibenções não forem tclimdas pa- todos os sócios e o
número de sócios ou, corlbt me o caso. dos rl:specth'os herdeiros ou iiwentaríantes, dos
socessares ou represenmrltes lcB:Ês-

CLAUSULA Dócil IA {)yA8:!:A - Da declaração de inexistência de impedimentos
O(s) sócio(s) adminisuadorÍes) dedaldm) sob as penas da Let que não estão impedidas(s) de
exercer (em} a adminiKraçãc} da sodedade. por liá especial. ou em Hi-wde de condenação
criminal ou por se enconaar sob os ehiüos dela. a peru que vede. ainda que amporariamente.
o acesso a cargos públicos, ou por crime hlimentzr, de prlwaricação. Feita ou suborno,
cancussãa, peculaüa, ai cartaz z ecollomia paç)ubr. cofttm a sistenn fitnnceiro mcionat, contra
manias de defesa da concorrência, conta as relacõa de Consumo, {é púHia, ou a propriedade

(art 1.0 1 1, parágiaib I' CC/2002)-

- Da retirada do(s) sócio(s)
Assine aos sócios a famddade de se retirarem da sociedade. após o prazo de 60(sessenm) dias
de comunicação exprasa acl$ demais sócios. abtelldo o í=sulado de seu capiat duro'o do prazo
máximo de i2 (doze) meses em parcelas iguala mensais e consecutivas.

- Do R)!n

Os sócios em comum acordo elegem a fora d= 8rasília-DF, para o exerddo e o cum?cimento
dos direitos e obrigações restlicantes des= cxltla'ato.

E, por estarem assim justos e contrzx:aços para que slirta os efeitos legais, assinam o
presente hstr'umento de aitemcão conüama] em Q4(quatro) vias. de igual teor e
formar

DA

H
MIGUEL

JUinX COnERãÃi-ÕÕÕigiÊiiÕFÊMMI
EAk z/wf2018 SOB H; 20t6a7©®7

F'iüiíx:-;ib: 16107620$=7. DE t5©912Qt6
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h,minis:édo ea Tr
Sebe:aria =sp

a. Coméícic :negar e Serüços
:ci31 da Micro e Pequena Empresa

le Registío Em='esarlai e integração

'R;'66'FRÕH3ct5tõ Custe da Ji ;o'=e

® JCDF - SEDE

lillifl:ll 111 fl 1111111111 lll
18/137.8404

'Qf em cu:fa U )
;pargo da Nataíeza

53201864073 } 2062

ARIA E ABQy !TETUR4 L [DAH

[da Empresa ou clo Agente Auxiliar da Comércio)

!LMO(A). SR.(A} PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Z 7 &BR 2818
NC FCN/REMP

1 11 fl llllll} 11111 ! lllEl! lilly.Sa o deferimento do seguinte ato:

NO DE
VIAS

CÓDIGO CÓDIGO DO
DO ATO QTDE DESCRIÇÃO DOPTTO / EVENTO

ALTERACAO

DF220 q 800041 4

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
ALTAR.ACHO DE SOCIO/'roTULAR / AD?.?lN:STRADOR

Laca

Represen:ante Legal da Empresa / Agente
9Nome

Processo cnl <) rd
decisão

[] "o

Processo ud©f8fido. Publique

[] Froc9ssoi c9fenao Pubiiq

{'l Prcsesso em exigência.(vida despacho crr falha anexa)

D:CISÃO SiNGUt.AR

.se

3" =x;rgónc>ia

n
H

SAO COL:FIADA

P

'faCeS:

deferido. Publique-$e Q arquive-s8

agência CVtde despacho em folha anexa)
.t' =ngên:i6

Processo iadef8rido. Publique-se

Vogal

@.
r'

PrOtOC 18r137.8400 Eh1 27:04f20't8

ARQurrETU

$
<llggaau.=2Kl:===:'glm;ggâ.sgãmlHbãapma;: JIPE â :fa#U :s='.:mu

ste documento. acesso hüp:/{jcdf.maia.gov.br e informe no do protccolc> 1 8/137.840-0 e o código de segurança b9Me Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 08/05/2018 por Saulo lzidorio x/leira -- Serre:ária-Gera

oág. 1/5
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VITAL ENGENHARIA
VnAL ENGENHARIA E AnQunETUKA LTDA ME

2' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

e=1:='U.=ã;l11 k:? "" '" o; c«=;;'.;'=':;

1:11gBg=le:.:i?na JCDF nb MIRE n'

=.=:.T:=T..9 .-:
ta:'m'«;.Ü;;l=';i;=1='':';:='@'' a seg- «-'' ' '';' ' "-t';t. ;.'i;', . .

(a) sócio (a): MIGUEL GUSTAVO
deste instrumento, cedendo e

de participação no capital social.
de R$ 100.000.00

ARAUTO ALMEIDA.

f/'' /w u

Z'ãHü&wwpáwnami;:
$

Esta cópia f
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CLÁusuLA SEauwoA
O (A) sócio (a) que eira se retira da sociedade. declara que o faz livre e
desembraçado de quaisquer ónus com a sociedade e com terceiros, dando plena,
total e irrevogável quitação das cotas transferidas, para nada mais reclamar quer
do sócio cessionário, quer da sociedade.

fl ÁI IÇI ll A TFnCFIRA
Precedida à retirada do sócio. o capital da sociedade empresária que é
representado por 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma. totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente
integratizado em moeda corrente do país, a partir desta data é aumentado para o
valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão reais). divido em 1.000-000 {hum milhão)
quotas no valor nomina: de R$ 1.00 (um real) cada. sendo que o aumento é
integralizado nesta data em moeda corrente do país, pelo (a) sócio (a), passando a
pertencer em sua totalidade ao sócia (a) remanescente; LORYMER ARAUJO
ALM LIDA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -- O (A) sócio {a) remanescente. detentor(a) de 100% do
capital social, deverá reconstruir a pluralidade da sociedade. no prazo de 180
(cento e oitenta dias), em observância ao disposto no Art. 1.033. incisa IV, da Lei n'
[0.406, de ].0.01.2002

PARÁGRAFO SEGUNDO -- O (A) sócio (a) remanescente assume a

responsabilidade por todo o Atívo e Passivo verificados até esta data. enquanto
não provider\dar a admissão de outro (s) sócio(s> na Sociedade.

CI.ÁUSULA QUARTA
O uso da firma. a gerência e a administração da Sociedade será exercida com
exclusividade pelo sócio (a) remanescente "LORYMER ARAUJO ALMEIDA" o qual
terá direito a uma retirada mensal a título de "pró-laboro" nos termos da !egislação
em vigor.

CLÁUSULA QUINTA
Continuam inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Contrato Social.
que não foram modificadas pelo presente instrumento da alteração contratual-

CLAUSULA SEXTA - Do foro
Em comum acordo elegem o foro de Brasília-DF, para o exercício
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

0

#/ w.

/' '+ Junta Comercial do Dishto Federal ) 'zl#61#ir
1, :# Certi$ca registlo sob Q Ra 1064182 em a3/05/20'J8 da Empresa VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LIDA Ké{ Nire 53201864073 e protocolo

181378400 - 27/04/2018. Autenticaçãa: 972B9B4DE667BOE915B5238BDCA87DEC5BBE498. Saulo lzidorio Vieíra - Secretário-Geral. Para validar
este documento. acesso http://jcdf.mdic.gov.br e informe n' do protocolo 18/137.840-0 e o código de segurança b9h4e Esta cópia foi autenticada
aigttalmente e assinada em 08/a3/z016 por souto !zlcJono vteira retârto-Geral.

pág. 3.''5



! /4

VITAL ENGENHARIA,..
'VITP:L ENGENHARIA ARQ.U;l'ETUF.A LTDA ME

l ' ALTERAÇÃO CONTRATUAL

L(>RYMER ARAUJO ALMEIDA, bE asileiro, casado em regime parcial de bens
Engenheiro Civil. natural de Golânia-GC), nascido aos 22.07.74, filho de Miguel
Eustáquio de Almeida e Soda Mana Araújo de Almeida. portador da Cl-RG n'
070242e62-0, exoedida pelo CRER-DF em 27.10.10 e do CPF-lqF n'
587.156.491-72, t'esldente e domiciliado em Brasília-DF, na SHVP' Rua 03
Cháara 47 Lote 38, Vicente Pii'es, C[P 72.1 1 0-800 e;

F41GUEL GUSTAVO' ALP4EiDA, b!-asileiro, solteiro. Arquiteto. natiiral de
Goiânia-GO, nascido aos 26.10.78, âiilo de Miguel Eustáquio de Aimeida e Sadia
Mana Araújo de AIHêiuuâ. poi'dador da Cl-RG n' 02075329862. ex.pedida pelo
DETRAbJ-DF em 3f.lO.12 e dc CPF-F4F n' 833.ç;8.431-87. I'esiderltc e

dcmicillado em B}'asÍl;a-DF, na SHC:lS Quadí-a !S i31cco B Apto 4G4. Cru:oiro
Novo. Cl;P 70.650- 1 52

U;laços sócios da sociedade ernpresariai: VITAL ENGEt.!RÁFIA E An€2UiTeVUPa
LTDA I'IE, com sua sede estabelecido em 13rasília-DF.. sit:Q a CLSW 3D2 B!.l3C{) C SALA
! É4, E!). ATHENAS, SET(>R StiD(DESTE, CEP 70.673-613. com se:i contrato social r
alteração arquivada na JCOr sob NIRg n' 532.01864G7-3 datado em 11/03/2013. inscrita
CUPJ-mF sob n' 1 7.863.345/000 1-71, resolvem de comum acordo, altep ar e consoíidai' o
contrato social, e o fazem mediante cláusulas e condições a seguintes:

Abre nACOES

Ci.AU$ULA PRiUE{B:A, - Do onde!"eço da sede
Â. sociedade empresár;3. altera e cl'ansfeí-e o erldereço da sede para Brasítia-DI
3ç.s BL<>C(>:''A.'' SALA ÍQ4, ED. ATLAN"rA CENTER. SET(1)R
(gP 7G.Ó73-62 i

sito a CLS'vy'
St$OÜESTE,

çg:4y$!X!..A SEGIIN! A -- Dü aL:n ente clo ç ,;tal social

díd.os er'} 20.í)ÜO <vinte mll) quet=s r:o VâlnJr

nt9ç raia?idos âF"ltQricli'mcotQ pelos, sóQQS en'

da sociedade !mp:'esarial R.n valor de R$ 2C.QÜO,OO (vl!-:'
unitário de R$ 1.00 (um íea

MocQnâ correr:te no pais, é

que
nelsl e =to para R$ ZOO.OOO,aQ .(:luÉentos 'lTlil:

ncn -.-dor urtitái-io Je =R$ 1,CO {lim

+

de '=R$ 1,CO
edis), divididos em 200.DOC (düze1ltõs mi!

0BaStê
íntegralizados pelos só(ios.

to em moeda ccnfrêHte nacloriai. ficar.do assim distribuídos a partir desta d.ata da
eal) Totalmente

eg u:ntc forma:

Sócios
i-ot} mer Aratijó .Ãiãieidà"
Mlgue! Gtistava Alr="tenda

TOTAL

'F t'ééntua!% Cot:as

E QO.QQg

2üO.Q60

[''

Valer Teta! R$
1 0a.aDG.Üe

2Ga,0$0,06

:=li*Ay8y.L:êl..=EEIÇEj.!:.:â -. !:j;
A soc:ieçad.e q!.;e ers ac mini!
L{)R"ft4F R AgA{..}.lf3 .ãí..?'l=
!)!ss!\'.! r:i!

ad.m3a

\ A.

4a se'ciodade

)(:lef'es <- a

1: 11ÜI ;i: , !-

pa:SI a Se:' ã5i'z)íRiS.tfRJ SCCI -: [e pCI'
:rlhi1lções de íeplese:!ta

acp(]o f):atiçar :od.:y:oc: dacle, i i3:(i:l
:ic ;!tive
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1'

solidariamente pela integração doespansabilidade lor de ,suas quotas. mas todos respondem

(art. 1 .01 1, parágrafo I' CC/2002).

Continuam inalteradas todas as demais dáusu as e condições do Contrato Social, que não foram
modificadas pelo presente instrumento da alteração conta'at:uaí

consQul DAçÃgl DQCgEglBA:EQSQÇlAL

ÇLÁLIS!,11:A.eBIMElBA - Da Consolidação
À vista da modificação ora ajustada consolida-se o :ont co social com a seguinte redação

CtAU$yj:A:5EglJNDA denominação social e nome fantasia
A sociedade Eira sob a denomina;ão: VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
f4E. Cora o narre de fantasia: VtT/\!.. ENGENHARIA

ÇLÁ,IJ$ULê,JEBÇEIBa - Oa sede
A sodedade tem sede e foro en. B!-asíl;a-DF.
ED. ATLANTA CENTER, SETOR SUDOES'

(tSW 303 BLOCO
'E, CEP: 70.673-621 .

;A: SALA l G4

çJ:AiJSy1::4: QUABl:A. Das filiais e ctltras dependências
A. sociedade poderá abrir e/ou feclla!- $1iais. subi'sais ou agendas
Terá-itório Nacional, desde que ob::dec:das â$ fot'malidades legais.

qualquer pane J

ÇL4:y$!,11:A.QIJlN:E:A p/azu de dt.!ra.çãç
A sociedade tcvê o início Jas suas ãiivid sets en: üi l/Q3/20i3 (primeiro, de rriarco de dois mli
:reze). e o self p! aze de dut'ação é indeter Irado. (ar{.9?7. 11, CC/2002).

Ç!::B.y$y.LA$.EXMA -- t)o ühfeta se(ãa
O objeto social e pE':ncipai da. soc:iedade eprüpi'esariz é o de: Pr'estação de Set'vigas
Especial;.lados em Corist?":leões de Edifícios, iüístaíação e Manutenção Elétr;.ca,
Hidt'áu;Êc.as, Sanitárias, Caio:anão de r'iso e Revestimento Cerântico,
Impermeabilizações, Gesso, Fo!.t* } PVC, $.et'. aiheria: R.eílorlnas e Pinturas em gei"al,
.assessoria e Coasi.i:tat«ia el l saúde e i-?leu;(ina dü tta.}lait)o:Atividade e prestação de
seí"vimos de desenflo técn;co esp'e(:aÍizalü !"c:=c;l: nado à arquitetura e engenharia.,
P'l'abetos de arqui etul'a de prédios e Je p!'e\ferlção e co;abate <ontt'a incêndio
.prajeto! cone:rituais, projet 's de dç aii\al'riento. etc.}, Supervisão de execução de
projstos, Coordenação urban.l e uso de selo. paisagística e outras ativ'idades
correlatas ao ramo

\/
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Engenharia de Projetos ' Engerüaria Civil ' Segurança do Trabalho
CLSW 303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Conter - Sudoeste / DF
CEP: 70.673-621

CNPJ 17.863.3a/0001-n IE- 07.638.m9/001-29
Fine:(61) 3702-9889/(61) 98199 9889
gêç@yjBl989911bêlia.com.br/ wwu .ütalengenharia.com.br
Desde 1998

Declaração de elaboração independente de proposta

Processo N' 00060-00205356/2017-71

Concorrência NO 7/2018

A empresa Empresa Vital Engenharia e Arquitetura Lida -

me, inscrita no CNPJ N' 17.863.345/0001-71 com sede na com sede na cidade

de Brasília - DF CLSW 303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Center - Sudoeste / DF

CEP: 70.673-621 l por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Lorymer

Araújo Almeida, portador da Carteira de Identidade no RG N' 3344749 -- SSP/DF

e o CPF n'587.1 56.491-72, para õns do disposto no Edital da presente Licitação,

declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro.

que

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação fai elaborada

de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte,

direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro

participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente

Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer

pessoa;



Engenharia de Projetos ' Engenharia Civil ' Segurança do Trabalho
CLSW 303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Center - Sudoeste / DF
CEP: 70.673-621
CNPJ 17.863.345/0001-71 IE- 07.638.849/001-29
Fine:(61) 3702-9889/(61) 98199-9889

.vitalengerüaria.com.br
Desde 1998

(c) que não tentou. por qualquer meio ou por qualquer pessoa. influir na decisão

de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto

a participar ou não da referida licitaçãol

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente

Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente. comunicado ou

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente

Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitaçãol

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente

Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado.

discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura

oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que

detém plenos poderes e informações para firma-la.

Brasília, 29 de junho de 2018

g
]

Eng Civil/Eng Seg. Trabalho

área l0.620/D-DF



Engenharia de Prajetos ' Engenharia Civil ' Segurança do Trabalho
CLSW 303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Conter - Sudoeste/ DF
CEP: 70.673-621

CNPJ 17.863.345/0001-71 IE- 07.63S.W9/001-29
Fome:(61) 3702-9889/(61) 98199-9889
!ac@vitalenaenharia.com.br/ wwu .vitalengeiüaria.com.br
Desde 1998

Declaração para microempresa e empresa de pequeno porte

Processo N' 00060-00205356/2017-71

Concorrência NO 7/2018

A empresa Empresa Vital Engenharia e Arquitetura Ltda - me, Inscrita no CNPJ

Na 17.863.345/0001-71 com sede na com sede na cidade de Brasília DF CLSW

303 BL A Sala 104 Ed. Atlanta Center - Sudoeste / DF CEP: 70.673-621; por

intermédio de seu representante legal o(a) Sr. Lorymer Araújo Almeida, portador

da Carteira de Identidade n' RG N' 3344749 -- SSP/DF e o CPF n'587.156.491-

72, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei. de que cumpre os requisitos

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte

nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno

Porte, instituído pela Lei Complementar no. 123, de 14 de dezembro de 2006, em

especial quanto ao seu art. 3o, e que estão aptas a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido nos art.42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não

se enquadra nas situações relacionadas no $4o do art. 3o da citada Lei

Complementar.

Brasília, 29 de junho de 2018

Eng Civil/Eng Seg. Trabalho
Crea 1 0.620/D-DF
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®
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Distrito Federal

Certidão Simplificada
Certiücamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
Nome Empresarial:
Natureza Jurídica:

VITAL ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME

Número de Identificação do
Registro de Empresas - NIRE

53201 86407-3

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CNPJ Data de Arquivamento do Ato
Constitutivo

Data de Início de Atividade

Endereço Completo:

QUADRA CLSW 303 BLOCO "A" SALA 104 ED. ATLANTA CENTER
DF

17.863.345/0001-71 1 1 /032013 01 /0W2013

BAIRRO SETOR SUDOESTE CEP 70673421 BRASILIA

Objeto Social

éÕÕkÕÊÜÀcAO URBANA E uso DE SOLO, PAISAGÍSTICA E oumAS AliVIDADES CORRELATAS AO RAMO

Capital Social: R$ 1.000.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração

m
.©b

M

p"'ql

Capital Integralizado

UM MILHÃO DE REAIS

R$ 200.000,00

Empresa de Pequeno

DUZENTOS MIL REAIS MICRO EMPRESA
(Lei Complementar

123/06)n

Porte INDETERMINADO

Sócio(s)/A.dministrador(es)

CPF/NIRE

587.156.491-72 LORYMER ARAUJO ALMEIDA

Nome Térm. Mandato Participação

>oooo«x R$ 1.000.000,00

Função
Sócio / Adminístmd

Status:

Ultimo Arquivamento: 03/05/2018

Situação: ATAVA

Número: 1064182

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
2003 - ALTERACAO DE SOCIOnITULAR /ADMINISTRADOR

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
NireCNPJEnderei
NADA MAIS#

Brasília. 11 de Junho de 2018 1 1:12

SECRETÁRIO GERAL

Ü

J

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL
acesse o site da JCDF (httpgcdf.mdic.gov.br) e clique em validar certidãoa autenticidade desta certidão

de duas formas:
1 ) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o Ro CI 80001 348074 e visualize a certidão)

111111111111111111 11111111
1 8/1 91 .71 14

DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente Se desejar confimtar
A certidão pode ser validada
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