
FMSGÁ/RN
Folha n°

Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.
Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh@hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

HABILITACAO

jurídica

0)



mSGA/RN
Folha n°

M-

< r-

CONTRATO DE constituição DE SOCIEDADE
LIMITADA

MAEIA-HILENA l>E SEMAPfiXHElRO.SANTOS, nascida a |0 de-agosto cle_,1981, natural
cie Natal-RM ■ brasileira, casada-sob regime cl-s eomiinlião paréiál.dè benSs-engeaheiraçppirí-qdòra
■da eèdiila de identidade- if 001679514 - SSP/RN, inscrita no CPI- sob d n" 0344518S416,.
resiáestte e domiciliada à rua Governador Silvio Pedrosa, PaS-EdificÍQ Goldai Tower, .ÂreuT

RENNÊ t.ÜIZ DA COSTA SANTOS, n-ascido a 27 de-Preta, Natal-RN, CFP-59.0..! 4-100. e - . _ ,
abril ítc 1984,iiaiural Jc Jdao Pessoa-PB, brasileiro^ casadA sqb mgime. déconmnhao parcial de
bens, empresário, portadorda céduta de identidade  # 2675048- SSlNPB inserito^^^^^^

0,54'’S839,45-7'res!Lleiite ’e domiciliado á rua Go Govèrnador Silvio Pedrosa, b 2,.8-Editic©
Goldcn Tower, Aroia Preiá, NatáNRN, CEP-59.014-100, , MÊSOLVE-M em .ptoó e comvim
aeordo, eDnsti«!íré.m,iH:íiá Sõeiedade Limitada, todo, confoniie condições e Cláusulas segpiníes: ^
n:

CLÂÜSÜLAPRlMEíRÂr
DO NOME C,OMÉECI.A.L SEDE E FORO; „
Á Sociedade tom a clenoniipaçlQ Social de R & PÍ ENGENIiARlA, INDUSJRIA t
GOMÉRCfO LTDÂ., com sede-â; rua F-glistardo de Brito, tE 1-923:, Gâpiai Mac-'!0, Namr-SN,
CEP;S9.078-39.0.

CLÁUSULA SEGUNDA:
M) CAPITAL SOCÍAL: . . . .
Ô Cdpiial Social c dc R$ 10C),qO{):,00 (Cem mil Reais), totaim.ente integrálízado neste alo,
dividido em 100,000 (cem mii): -quotas, ao valor nominal, de R$ 1,00 (Uni reâl), cada.unn,
distribuídas entre,os sócios da seguinte forma: m-cnnnnan
MARIA HELHNA DL SENA PÍNHEIRCõ SANTOS, detentora de; oO.OOO quOtas RI SO.pOOd»SO.pOOjO.Q.RENKÈ LUIZ D.A COSTA SâHTQS, detentor de 50.00.0 quotas..

CLÁUSULA TERCEIRA:
■0O MÍGIO 0E ÂTI^TP-ADES E RRAZO DE DÜRAÇÃQ:-

início de suas atividade-s em 05 de dezembro de 2007 com prazoA Sociedade terá .. . ■ -
indetenniiifido-6 o téniiino do exercício social em 31 de dezembro de cada 'ano.í’

CLÁUSULA QUARTA:
I)ÁIlESPONS.ABI.LID.M)E DOS SÓCIOS: .
A Responsabilidade detoada sóciomas obrigações assumidas pela sociedade esta restrita m valor
d.é stíâs quótas, nlastodos-respondem solidariamente pela integráíização do capital social.
CLÁÜSlIt.A QUINTA:
.DACESSÃÓ DE QUOTAS- _ ,
As quotas sIq indivisíveis 'e não' poderão.- ser. cedidas .e traiis-teridas a. terce»os sem o
consettíiment-D dí» outro sócio, a quem fica assèguratlo, em Igualdade de condições c preço,
direito déq.>refercnciíi para.^a s,u8 aqi|isi.çrio se postas à venda, formalizando, se reahz,adaa cessão
delas, â álleniçio contraínai pertinente.
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CLAÍ,SU1.ASEX1‘A

1)0 OiíJETÒfSOCIAL:
A Socicdade-térá. cnsuo objeto;.as átiVidadeã ssgtiiiiíés: '
2330-3/95 -A FABKICaCÃO. BE.ARGAMASSA PREPâSADA-PA&i. A .CONSTRUCÍ.Q CIVIL;
2330-3/0S-A FABRíCA{,:Ão'de massa DÉ CONCRETÕ PREPARADÀ PARA a CQNSilllIÇÃO

CíVlL;
333ÓA/ÍÍI..-A.FAéRICACÃ'0 f>E ESTRUTURAS PRÉ.MOl»ARAS.»E.CONCRETO ARMADO;
.333U.3/Í2.-A FABRICAÇÃO DE ..ARTEFÀTOS ÍSE CIHENTÔ PARA OSO NA CONSTRUÇÃO.GÍVIL;
2330- 3/03 -A ííABRICaÇÃO üE ARtWATÒS BE ElBROCÍMÉNTO PARA ilSO-NA CONSTRUÇÃO

CIVIL;

4679 4/04 -rOMÈRf;iO ATACADISTA DE ARTEFATOS BE CIMENTO;
-4679-6/04 -COMÉRCIO ATAC‘ADISTA DF, PRÉ-MOLOADOS PARA A -GONSTRUÇAO.CIVI14
■4521-7/»! - A CONSl RUCÃO, REFORMA OU RESTAWUÇÃO- DE EDIHCAÇÕES COMERCIAIS,

':INdüstriais.:di serviços, culturais, esportivos.i DESFoicrivos mi »e suas:
PARTES;;

4523-3/ià - A..CÒNSTRÜÇÃO DE PONTES, VIADUTOS ELEVADOS, PASS.iRELAS, TfNEtS {URBA
NOS. E6! ROlioVtAS, FERROVIAS; M.LTROPOLITANOS) E 0BRAS;D’ARTE;

4512-8/0't -AS PERFURAÇÕES DESTÍNaüAS.A CONSTRUÇÃO CIVIL, EXECUÇÃO BE FUNDAÇÕES-
PARA laMFICACÕES E OUTRAS OBR,\S OE ENGENMARiA CÍVTL;

4522-5/6Í -á CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, (INCLUSIVE PAVIMENTAÇÃO),.A  €.OiNSTIÍ.t!ÇÃÕ:BM*" ■'
VIAS PÉRRPAS (INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS);

4529-2/03 tA construção DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, DE RBDÉ DE ESGD.TO <ÍN
CLUSfVE DE INTKRCEPTORES) E DE GALERiAS-PLUVIAIS;

4SI3-6/00-^OBRAS 0E rEIUUAPLANAGEM, OBRAS DE DRENAGEM, REBAIXAMENTO ÒE-LENÇÓIS
FREÁTICOS, DEHROCAMENTO(R6MüÇÃO DE ROCHAS), PREPARAÇÃO DÊ.ÚÕCA
PARA kxploràçAo mineral, nivelamento para rxkcuçÃo ok obras viárias
-E-OE AEROPORTOS;- ■ ■ -

■4529-2/04- A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE'GÂS';-
4S43-K/Í)1- A íNSrALt.'ÃO H1DRAÜEÍG,4, SAN-ÍTâRÍA  E DE GÃS EÍVÍ i&TRÜTUR.ÁS EDUFIÇADAS;
4S43-H/02-.A INSTALAÇÃO DE SIST-EMA DEPREVEN%7ÃO CON'rRA -iNÇÈNDIÓ EM .ESTRIJTÜEAS- ' .

EDiFlCADAS; ' '
453Í.4/03-Â M,)NUTENÇ,lO o:E-R.EDEST>E DISTRIBlflÇÃO DE ENERGIA ELÉ'rSÍCA DÊ AtT4‘Ê . ■

BAIXA TENSÃO (ESTUDO, PROJETO E IMPLANTAÇÃO);
7420-9/02--.ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE-PROJlTÓS RELATIVOS A-INGENUÁRIA-ELÉTRICA

. ÍNCLUSIVÉ SUPERVISÃO DE PROJETOS, OBRíLS E CONTRATO »E EXECUÇÃO'DE
■OBRAS.

.■CLâUSÚLA.SÉTÍiVIA;
■ DA ADMINISTRAÇÃO;
A Soeiedade é administrada única e.exclusiVameiite pela sócia MÂRlÂ. HELENA .DE. SENA
PlNHÈi.RÔ SA;N'l;t)S, na quai>4íide d-e-administradora, podera prati-car-iodos os atos de gestSo.
•SoGíai, ®. usara a denominàçaô so'cial pára lodos os atos da adiniiiistração, sejaíR eies^cjuais
fordmj por niaiá-especiais.que sejam, e parã.süa representação atívà e pa.ssivfl, consíderandois-è.a
sociedade obrigada perante terceiros:oii .re-presenrada em jo.ízo ou. fora-dele.
§ ;PMMlIRO - B expressámeiite Aédado. aó sócio- adrai.riis.t.râdor, adquirir^ alielrar e. .Oiieinr
bens móve.i'S, imóveis ou semoventes; .-assinar contratos tlé "finadciámeaíõ e. de dperaçoés de-
crédito, junto a emid-ades. financeiras -privadas ou 'ofíciais;; conceder'fianças e avais em. negócios
que nHo scjani. de tiiteressé da sociedade, sé-n-do estes atos praticados, única: e éxclúsiva coin
.autorização de tocios.os sócios:
.§ SKGUNBÒ “ È defeso ...ao-sócio administrador o uso do nora.© da sacledâde em negóçi-o.s,
títulos ou contratos Cfüò.nãGsejam considerados de exclusivo interesse da.-, sòclèdads, sol? pena
de rôáponsabilidàtié peranie terceiros è perante  a sociedade,
§ TERCEIRO. ■“ À sociedade poderá cofistitulr procurador(es), com poderes específicos, e
expresso.s, determinando no nlafidatô a. duração máxima de 01 (um) ano,-exceto para a prátiça
de (juderes àd |uíiicíá quándd ó mandato terá a duração necessária à solução da finálidáde áêle
pre-vista;.
§ QUARTO — A sociedade poderá.ssr administrada por pessoa nfo sócia, quando qs; soeios
deliberarem.
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CL-ÂÜSULA OITAVA:
DO EÍEROÍCIO SOCML.:
Ao fénniirõ de oada exércíció secial, em 31 de dezemhre, 0 adinlítistrador prestará CQntás,
jíisli ficada de sua-adpiinistraçlo, .procedendo à,cíàbDráçIo do inventário, do balanço patrimoaial
e do baIanço'de resultad.o econômico, cabendo aos sócios, proporção de suas quótás, aos lucros
ou perdas apurácios.

í

CLAUSULA NONA;

ÍÍAI) ELIfíERAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO:
Nos quatro meses scgiiinles aodemiiiHD do exercício soeiâl os'sóçios deliberarão sobre as contas
e designarão admiiiisfrador(es)'qtiànd6 for b caso.

CLÃÜSÜLA. DÉCIMA;
DAS-EILMS:

A sociedade poderá,..á qualquer tempôj abrli* ou fèc.liar flliáí ôn dêpendêricja.j raeaiârite aàe«-%&o
cqntraíoaí assinada por todos: os spoios.

CLÁUSULA 0ÉCIM A P WMÊÍ RÂ:
DA RETIRADA PRÓ-EABÔMEi : .
Ds',sóeios poderão, de coniura áeordo, Oxár uma retirada mensâí, a íiluío de "pró-labore", jtara
o(s) adiniriistrador(es), observadas a legislação di Imposto de Renda e as dis|iosivõcs
regulamentares.pertinsntps.

CLAUSULA DÉCIMA.SEGUNDA:
DA CAOSA MORTIS ' * . .

Falecendo ou interditado qualqusr sócio, a sociedade confinwaná suas .atividades ■.côni os
h.èrt!eíros,.sucessores e o incapaii Não sendo possível ou iRexistindõ iníeres.ss des.íes. ou doÇs)
sógíoIs) rémanescenle(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado som base na sííHaçSQ
paíriroqniai da sociedade, à data da resolução, verificada.em balanço especialmente ievantaci.o.
'§ UKlCO - Q mesmo procedimento será adotado em outro casos em^que a sociedade se resolva
eín relação-:» seus- sõ.Çios.

.CLÁUSULA DÉClIylA.TERCBlâA::
DÁDECLARÁÇÃíTDE.DESI-MPEDIMEHTO:
O Adininistradór déclafa, -sob. as- penas da leí, de qüe nlo está impedido de exercef-a
admÍFustração;da,sociedade,.por lei especial, ou era virtude dè eondeiiaçio-criminal, ou-pqr se
enpQíiíiwtsG.b ô's-efélto.s dela, á pena que vedé. ainda que temporariamente, o aceâso a-cargos
públícôs; ó.ü cfiúiO fdiimeníar, 'de prevaricação, peita ou suborne, ôórteussão, péculàto, ou; éõntiá
a ecoitomíâ- poptiiar, .eontra -0 .sisíema^ fiiiáneelro nacional, contra noriim de defesa da
concorrêficiá, cònp-a ás rèlâções de consumo, fé pública ou a prdpriedà.de.

■CLÁUSULÂ DÉCIMA- QUARTA;
DO CONSELHO FISC/VLí
A. Secléíiade não tem Conselho. Fiscal, que será instituído nos-termos-dos artigos 1066 a 1Ô7Õ
do Código Civil/2002, quando &r o caso.
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GLÂUSULA^DÉCIMA QÜIIxlV^:
D AS-BISPOSIÇÔESiGEM^lISi
Ã Sociedade se rege lega!meiite:psios termos da Lei rf !:0.4.0ô de 10.01.2002 è Sttbsidiàriámerite
pelas.ttorrtuis dá Lei 6.404 de í5.12.1.976-~ -Léi das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA;
DOFORÒ:
Fica dèité ò Foro da comarca-da Cidade- de Idaíal/RM, para dirimir quaisquer dividas e impetrar
quaisquer àfÕes. fuiHisdás «este Gontraíe, renuiíciándo-se a qualquet-outro, por muito espeçiai
que sejá.

t

E )3Òr-ésíarem dm perfeito; e èdiMum acordo, fizeram o'presente instrurnento^-ein
Ò4 (quatro) vias de .igual teor e fornia, o- qual depois de lido e achádQ- conforme, vai
devidanteíiíe âssinadq pelas sócios e por duas testemunhas, atpdp-presentes.

ã , 05 dfe dezembro de 20Q7.

MARIA HHi.ENA DE-SENÁ PINHEIRO SANTOS

SANTOS

'LESTEMUNHAS: , /

//Km ando/ÍnFiciro de aiCaüjo
34.imif!7.72

CI:.00I0ò345‘SSP.'RN.

WIZ CARLOS DE ARAÚJO PINIIHIROMA ■■■■
C?F: Ü52.8W 914-17

.Cl:-0022S6400-SSP-RN

ãnãcàMíjha almíMFgueMa
ADVOGADA - OAB/RN: 4531.

í to .ISymmfmgM■  tgmmgii«i?

CO 0 "iOis, I m 1 1 cAr.vXi S SOB K Z42 AJ.»? 0/^1 ^,pEtp@„„. . ..^
PfOíocoJoi O? ̂0'30DT0-5. 11/1 ;
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Ã H EMGEMHARIA. LTDA

ÍNCTRUMENTO DEMfVERAÇÂD CONTRATUAL 1# 02

MARIA HELENA DE. S:ENA. PINHEIRO SANTÓS,
btÉsileira, natura!' deTJatal/RN,. nasdda a lÕ de agoslo de^ 1981. casada sdb
regiitte de coniuiihão' parcial de bens, engenheira, portadora, cl.o RG tT
!.-679v514 expedido pelo SSR/RN, inscrita sob if. 034.451.884*!.$, resitleníe
e. do.mÍGiliada: à Rua, Governador Silvio. P,edrô.sá, iiT 228, Eciifíçío Gólden
Tewer. .Areia Preta, GEP 59.0! 4* 100. Naíal/RN;,

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS, braslleiro,;!n'r:rísI de
João' Pessoá/PB, nàseido a 27 dé abrii de 1984, casado sob .rtorimc dè
cooiunhão parcial de .bens, portador do. RG expfedfde peío
SSP./PB. Inscrito sob ó CPF riU ■054.288.394-.57. resider.tc e dõmiciliada ■ - •'
Rua Govérnaddr'Silvio Pedrosa, jT. 228. Edifício-GoideíTTovvci. .Areia"'
Treía,CEP 59,014-11)0. Natai/RN; . ; "

Únicos integrSnfes da sociedade R & H ENGENHâRIA LTDA, eom .".-de à Rua' -
Fcli/ardo de Bidlo, n^.- 1923, Capim Macio. GEP 59.07S-J9O, Nátal/RN, in.scrita no CNPJ sM-, .
n“. 09.469,7(}5/íl0lll-27y com b sea Goiiírato Social devidanseníe aujiinadí na JLC IíRN «P
■iiL 242fM)4T(D728' pof despacho em 10/01/2tííl8, Alterado pelo Aditivo n*. 01, Rcgi.strado na
J.UCERN sob o ftC 2M6'5342; .por ckspaehG de 08/CI572008, ré.so.Ívetn álíeráf seu Contrato Soda!
G Aditivo, o que fazem em.conformidade com a.s cláusuias e condiçôes-seguintes;

1  .DO CAPITAL SOGIAIj: 0 capital sociál .subscrito e infôgrâ!Íz.ado rio vaior de R$ lf)(l,ÓÓ||J0
(ceni ntil reais), divididos em .Í.OO,,0ÍM> (cem inil) quotas. iiQ valor ríOminal tle RS ijô (iiani:
reiilj catla quota, ein moeda corrénte do país, fica nesteAilo clèvatlo pafa: RS-ÍIHI.ílfiGOO
(diizcntt» ni.il reaisJ.divididos.eiiT 21)0.000 (diizentasmíl) quotas, no valor iKíinina! de'RS 1,00
(iiiini rcaí),caç!a qiittta, subscrito e -integralizado, e'ra moeda, corretifc- ító pafs. no áto. da
âssitíatãrã do pressntè: Ínsíníinento de .Alteração' Contrátuál, proporcitínai ao ■p.ercentuãí d.e
capital de cada sóêip,

1,1 - D.A DISTRIBUIÇÃO DO CA,PÍTAL SOCIAL: O capitai social no valor de RS 2Q0.fè0,00
(duzentos mil !'eais’j. divididos' em 200.000 (duzentas mil) quotas, ao preço, iinitlrio dé RI LGO
(hum real), toíalrneiiic Inícgralizadoi neste ato, ém riioeda coiTénté.dQ país, ficà distribuído entre
.oa,séeios da forma Neguiitíe:

Qyani de
Gotas

iom,e^ Valo'rPercentual

MAR!A 'HELEMâ DE'SÊNA-PiNHEIRO
'SANtOS 50% 100.000,00100.000

RENHÊ LUIZ DA COSTA SANTOS 100,000,QO:50% idO.OQO.

T0TÂL 100% 200.000 200;000,00

>
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íll - DA'1ESPONSABIL1DA.de DÔS SÓCiOSí Â responsabilidade de cada sócio é rcslrita ao
yàior de suas quotass más iodos respóndetn sòlidariamerite pela.intcgraiizaçio do eapítàl-seelal»
conforme determina o-art, ! .'052 da Lei 10.406, de ! 0 de Janeiro de 2002.

IV - DAS RÂTIFÍGAÇÓES; Raíiílèani-se as demais cláüsiílas é condições do Contrato SoeiaL
■não expressaraenle tuodillcadas pelo presente Instrumenío de Alteração, ,'CGntraiuai. o qual
passará a fazer parte integi-ante dâi|t!@,!e Instrumento de Constituição.

E, eoitio tenham assim jusfe e conibinivJo, fizeram digitar o presente aditivo c:ni> 04
(quatrtíp\da.s de igual teor é forma, o qual deptds de lido e achado cdttibrme por todo.s. -ássiham
abaixo na forma da leL para que surta seus efeitos legais.

Nátal/RN..23 de Janeiro de 2009..

/. /
■X ]. ‘í>-'líferbiM

MARÍA HELENA DE SENA llNHÉIÍIO SANTOS

RENá^X'uizm"fío.STÁ S,-iNTOS
V

esoiirtco
■Sbsf-". 24
Prtilocoto: 03C33Ü’íã 1
aipuTaiZÍ 2 3

5 et.Grt.tsa .:si ‘. •votzúo-}
iBÊrnS: ' —*
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M & H ENGEMHAMA LTD AIPF

INSTMJMÊHTÓIM ALTERAÇÃO CONTRATUAL 03

:mama helena de- se-na pinheiro- santos,

Lxàsiieira-, .Mtural de Natal/RN, nascida a 10 de -agosta de:- 1981:,'.casada sob
regime 4e eomunhão parcial de bens, engerilieíra,. .portadora do ,RO "íC
'Í..Ç79.514 expedido pelo SSP/RN, iiiscriía sob #. 034,451,884-iõ, residente
e;'doniÍBiiiatla à Rua Governador, Silvio Tedrosa, irt. 228, .Edifício Golden
Tov«er, Areia Preta, GEP 59,014-100, Natal/RN;

RENNÊ -LÜIZ -DA COSTA SANTOSp brasileiro, natural de
Joãó .Pessoa/PB, nãscidQ: a 27 de abril de 1984.,' Casado- sob regime de
coEiunhão parciaí de bens, portador do RG '.n“^ 2.6.75,1)48 expedido .pelo
SSP/PB, insdfitd .sob o CPF n®. 054.288.39.4-57, residente e domiciliada’ à
Rua Governador Sílvio Pedrosa, tC. :228,. Edifício -Qolden.-Tower, Areia
Preta, CEPiRO-W-lOÜ, NataERN;

Ünicos.:integrantes da.sóeiedade -R & :H :BNG,ENHAftIA LTDA EPP, eom .sede à Rua
‘Felizardo de Briíó, if, 1923, Capim Macio, CEP 59.078-390, Natal/RN, inscrita no CNPJ sob
n®, .09,469,705/000.1-27, com. o-seu Gontmto Sóéial devidamente ar,qui.va.d'G na JUCERN sob
íi“, :2'4200470728-ppt despaeho *exB .111/0172001, Alterado .p.elp Adltívo- "n.**-. §1, registrado nà
JlJêlMN 4pb' 0 -nL 24165342, pór despacho de 08/05/2Ô08, Alterado pelo Aditivo irt. 02,
registrado-na. JüGÈIM..: sob o- p%.'24.i::8.fli536, por. despacho d.e 16/0.2/2009,.. resolvem alíérâr; seu
Contrato Sacia! .g Aditivos, o ptié' .fazem em: çonfomiidadè com. aá: Gláüsiiias e coiidiçõés
seguintes:

-1- .D-0 CAPITAI..- S©G,í,4tz 0-'cap!ta! -social.'S.itbseriío-.e'mtegralizado. no. valor deHS 200.01)0,00
(tluzen-.í-o-s mtí reais), divididos em 20,0.0{I0 {duzeiitas iiiil) quotas,.no valp-r:pò.miiial de RS 1,00
(huiíi reãl) cada quota, -totalmeüte integralizado, .em tnoêda ̂corrente .áo país, Tlca neste ato
elevado; para; RS 3l).OJ00#0 (tFezenío.s- mll reais) divididos -em- SOO-JÔO (trezentas mlI)
■quotas-, 110 valot;nominal de RS; 1*00 (hum :rea!). eada--quóta* através da trânsferêneía 'de parte
do; 's'aíd'0 da çbtttà .Reserva-de Lucros, éspélílàdá iio fiaianço’ -Patrimonia!. 'en-cçrra-do em
31/Í2/20Q9, proporciona! ao perceiitiial de eap.itáí social de cada s.ócíp,

-II' -'DA".Í3IS'TRIBUIÇÃÕ-.D0 CAPITAL SOCIAL: O :.capitaí social ao .valor de:.RS 300.000,00
(írezeiites. .ínil .reais)-, divididos';' em.300:000 (trézentas Ml). :cí«dtas’,; ao preço -unitário de RS
1,00 (iniin Feál), totaíittéflte iategralizadõ, em moeda Gorréáíe d© país, fica'disttibuído. entre os
s-ó-cÍQS'.da-. form.a seguinte*

i

Quant de
CôtâsNLme Perc.ento.al

.MAraA.HELENADE.SEMÃ-PiN.HEiRO
:SANTÕS 1.50..0.0O,OO150.00050%

RENNÊ.'LUlZ-DA COSTA SANTOS 1S0.Ó00,00150.0Õ050% t

3.00.00‘0: 3.00,.000,00100%TQTAL

V'
k
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líl - DÂ RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabllidacie de cada sócio é. restrita-ao
valor íd& árms quotas, jpas todos respondem- solidariaments pela iategraÜzBçâó do capital spcial,
confqniie determina ó arí, L052 da Lei 10,406, de 10 de Janeiro de 2002.

IV - DAS RA.TIFIGAÇÕES; Ratifiçam-se as demais clánsuíàs e condições do Contrato Sòciâl e
Aditivos, íiãò exprèssamente .ráodifieadas pelo, presente Ipstrirmento :de Alteração; CQPttatiiai, o
qual passará a fazer parte;integrante daquele. Eistriimento-de eonstituição.

E, çoniQ teiiharo .assim justo e combinado, fizeram digitar d presente adifivo em 04
(quatro) vias de igual teor è ferma, o qual depois de lido e acliado. Gonib.nae. por todos, assinara
abaixo iiâ forma da. lei, para.que surta seus efeitos:legais.

Natai/RN, 20 de Abril de 2010.

; \

1

, PlNHlIRO SANTOS

/
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MARIÀ.H1LENA DE SENA

RENNE LUIZBCCGSTÂ. SANTOS
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R a h: emoehharia. ltda efp

INSTRUMENTO Í)E ALTERAÇÃO CONTRATUAL N” 04

MARIA HILENA DE SENA PINHIIEO SANTQSTbrasileira, natwal
de Natal/RN, nascida a 10/08/1981, casada sob regirae de cbiàimhao pardiáí de
bens, engenheira, portadora do KG iT 1.679.514 expedido pelo -SSE/RN... inscrita
sob ô (’FF if. 034.4:51.884-16, registrada no CONEEA o“ 2104061998, Tesiaeiite-e
domiciliada à Rua Govemadór 'Sílvio Pedrosa, tf, 22,1 Edifício Golden Tow-er.
Areia Freta. CEP 59.014-100, :Natal/RN;

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS, brasileiro, natural de Joio
Pessóã/PBí tiascido a ■27/04/1984, casado' sob regime. .de eomniihão parelal dè .heiis,
portador do - RG - n“ 2.6.75,04S expedido pelo . SSE/PB, inscrito sob o CEF tf.
0S4;2t'8.394-57, registrada no CONFE.A ri'*-2110438410, residente e domiciliada à
Rua Governador Silvio Pedrosa, iri. 228, Édlíicio Goiden To^ver, Ateia Pftta. CEP
S9;014-ÍTO, Natal/RN;

Únicos, intègraiites dá sociedade'.R & H,1M€;íN-H:AB|â LTDA: :EEP, com. sede.á/Rua
F.elizárdo de 'B'!®,, á”.-, 1923, Gapini .Macio, ÇEP 59.078G90, Natal/RN', inscriia no ÇNÉj sob
tf. 09469.70&/i'0§l"27. com o seit Contrato Social devidáméite arquivado na JüGERÍí sob':if.
24200476728 por-despaclio em 10/Ql/2008, .alterado pelo Adiíivo tiF 03, ■regi.strado -na .ItKERN
sob 0 li®. .24206598, por dèspàcto: de 29/04/2010, resolvem alterar sôit Uotííiatb Social e
Aditivos, o que-fazem-em eonformidade-comas cláusulas e.eGiidições seguintes;.

'I ™-'DO aumento. 00 CAP.ÍTAt SOCIAL: O :capit'al. soeial-subscrito' e iníegi-alizado no valor
de R$ 300-i'QOO,00' (Irezentói mil leais), divididos' em 300.0,00 ('trezentas rml) quotas,, no -valor
nominal: 'de R$' 1,00 (íiüm.-:re'aíj cadâ'quota, to.tâlmentè integralizado, em-.nic>'idâ. corrènfe.do país,
,fica neste, ate ̂ elevado liesta data para,R$ 5,00.000,OO (quMieníQs mil reais), dividido em,:5,00.00()
(qüinheníastmil) quotas, ,iio vaiòr ünitário de R$ 1,00 (hum real), cujo auniento é-üiiêpaiizado,
nesíemte, ntravés- de reservas -de lucros acumulado.^ da sodedadei contGnne-saJdo credor na ■ conta
Reseiváde Lucros, .demónstrado no :Balan50 Patrimohial 'encerrado "ein 31/12/2010 e -registrado
na .íUGÉRN -sob. o Teanó de Autenticação- if 1Í/003077-Ó, '©m 26/07/20.1-1, sendo'' -subscrito e-
integralizado pelos^spclosda segiiiRle forma, a saber:

a) MAMM íIEt-ÈNA KE SENA PINIIEIMÔ SANTOS, que Já possui na sôG4ed'ad:é R$.
:15O.0OO,OO (cento c ciiiqüeMa'niil .reâis), subscreve e .mtegràliza,neste ato mais R$- {:.OO.:0OOjOO
(cem m.il:reais),- ,pas.sando a possuir na scwiedãde 'KS 250.00:0.00 (d.ii2eriíos e cin.qllenta,:mií reais)
divididos em 2.50,000 (duzentas e cínqOenía mil) quotas, m valor unitário de .rI 1,00 (imi real)
eãda Uma.

(

a) RENNÊ LUIZ ;DA COSTA SANTOS que já .po.ssui na sociedade Rt :150.,0Ô6,00 (ceiito e
cinqricnita mi! reais), isubscreve. © míegraíiza :-neste ato mab 12$ 100,000,00 -(cem mil reais),
passando o possuir ,iia çpcíedãde RI 250.00:0,00 (diizentoS; e ci.nqííen.ta mil reais) divididoS: em.,
250.000 (duzentas e einqüentá.iml) quòtás, no valor unitário de R$ 1,00 (um. feãl) cada uma.

il- DA DISTRroUIÇÃO DO -CAP.I.TAL SOCIÂL: O capitai social no valo.r de 'MS 5fli#OO,O0
(qplttbeiitqa: tni| i*eâk'), divididos'em 500JOO (q iiittàeE(as. -iBÍl) qaótãs., ao preço umíáiió dè RS
1.,0§. (tjuni real), totalménte integrallzado, em moeda corrente do país, fi ca distribuído «ntre os
sócio:S'da ;íc>rma-següiiité:

cowg-B
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Qyant de

Cotas
VâlorPercentualNome

250,000,0050% 250.000WmiÂ HELENA DE S. PINHEIRO SANTOS

250.000,00'25Õ.000RENNÊ LUIZ DA-GOSTA SANTOS 50%

■600.000 500.000,00100%TOTAL.

.111 - OÁ.ITESPONS.ÁBILIDÂDE DOS- SÔCIQS; A resp.o.psabÍÍid,ade de-cada sõcio é restrita aa
valor dé suâs quotasi mas-todos respoiidem .soHdariarnepte paia iiategralizaflo' do .■capitai social,
eoníbpBe.deíeniiÍQa. o ài-t l-.052^da'Léi 10.406, de 10 de: Jànéíró de 2002.

ÍV - ■DA ÁDMWISTRAÇÃO .EMERESARIÁL. A adJiíixiiBttação^-.da sociedade será .exercida
peios sócios MARIA HFXENA'DE SEMÂ PINHEIRO SANTOS  e RENNfe LUIZ'.DA
GOSTA SANTOS, qiie amarão de foraia isolada, com poderes, dê represeatai' a empresa ativa e

■passiva, judicial e exírajiidi.ciai.meate enl'todos'0.8 Hêgócios. ,e assuntos de exelusi.vo e absoluto
■ íiitéressè. .'da.'Só‘ciedade. íicaiido^-llie, defesa, sob as penas .da,lei, de o fezçr para quaísquêi: outras
fínaiidadesjaitieias aos objetivos empresmiais.

y - 'DA.íTÊCLARAÇÃQ de DESMMDMENTO. Os sócxòsÁdminisímdores d:eclaram sobus
penas da lei. liio esíaitm .impedidoft por lei especíai e nem--condenados xi pma que yçdè,;.airida
qu.e tèmpóratiamenlei, o-mcesso- a -cargos-públiGos; ou por crime; :Mimeníaf, de;: prevaribaçaGi .peita

siiboimp, concussão,, peculatopqu'contra a economia popular, contra o sisteim .financeiro
tíadional, coiitra ás: normas de dáfesa da. concorrência, contra as relações de consuulo, a fé
piiblicá ou a propriedade.

m - DO “PRÔ-LAB.ORE”, .0s sócios poderão a qualquer tempo, fixar uttià retirada mensal a
título-dê %rQ4abore'’'-pelo esercMo :da admtnistráçto, até o limite: ptetdsfò ná legislação do
imposto dè renda.

ou

-

VII.™ DAS RÂHFICAÇÕES.: .Rátificam-sê-as deniais cláusulas'e condições do Co,ntrato ■Social e
Aditivos, não e.Kpressanieníè,inadí'íicadas pêlo presente Instomeitto de Alteração Couttãtual, o
■qual passará, a-.tazer'parte- íntegraníe-daquele lustaitnento. dé-GònstituiçãOí

)

E, -Como tenham assiiii justo e çqmbinado, .fizenini .digiíãr ò prêscitte aditivo 'sm 04
(Iquatro): vjas de igual -teor e .form'a, o 'qual depois de lido e achado-eonfemie por todos, .assinam
abaixo.na fórmà-da lei, para qüe sun:a-seus efeitos legais.

NaM/RN, 03 de março de 2012.

.'pU te,,'•JfkhWJflÜf
/

DA COSTA santosMARIA HELENA DE SENA PINHEIRO'SANTOS
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R & H ENGENHARIA LTDA - EPP

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONT&AÍllAL if'* 05"

MAB14 HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS, brasileira, natural
de Natàl/RN, nascida a 10/08/1981, casada pelo regime de comunhão pareial de
bens, engeiiieira, portadora do RG tf 1.679.514 expedido pelo SSP/R.N, inscrita
sob 0 CPF if, 034.451.884“ 16, .registrada no CONTE A. n® 2104206.073, residente e
domiciliada à Rua Governador Silvio Pedrosa, 228, .íidificio Qoldeti. Tower.
Areia .Preta, CEP 59.014-.100, Natal/RN;

RENNÊ LÜIi DA COSTA SANTOS, brasileiro, natural de João
Pessoa/PB, nascido a 27/04/1984, casado pelo regime de comunhão parcial de bens,
portador do RG rt’ 0737552448 expedido pelo Exército Brasileiro, inscrito sob o
CPF if. 054,288,394-57, registrada no CONFEA n^- 211043841.0, residente o
domiciliada à Rua Governador Silvio .Pedrosa, jf. 228, Edifício Golden Tower,
Areia Preta, CEP 59.014-100, Natal/RN;

Únicos integrantes da sociedade R & H ENGENHARIA,LTDA - EPP, com secie à 'Rua
Felizardo de Brito, íf. 1923, Capim Macio, CEP 5,9.078“390, Natal/RN, inscrita no CNPJ sob
a®. (l9,46R705/00W-27, com o seu Contrato Social devidamente aigiiivado na JUCER.N' sob if.
24200470728 por despacho em 10/01/2008, alterado pelo Adtt.ivo n". 04, registrado na JLJCERN
sob o n®, 24253327, por despacho de 25/04/2012, .resolvem alterar seu Co,ntrato Soeial e
Aditivos, o que-fazem. em conformidade com as cláusulas e condiçQes seguintes:

11 - DOS OBJETIVOS DÂ SOCIEDADE: Os objetivos sociais da empresa, a partir dessa data,
passam a ser:

41.20-4/00 - A Gonstraçio, reforma ou restauração de edificações comerciais, industriais, de
semços, culturais, esportivos e desportivos ou de suas part.es;
4212-O/OQ — A construção de pontes, viadutos elevados, passarelas, túneis (urbanos, era rodovias,

. ferrovias- e metropolitanos) e obras de arte;
4391-6/00 ™ As perftirações destinadas à, construção civil, execução de fimdações para
edificações e obras de engenharia civil;
4211-1/01 - A constniçio de rodovias (inclusive pavimentação), e de vias férreas (inclusive para
metropolitanos);
4222-7/01 - A construçlo de redes de distribuição de água, de rede de esgotos (iiiciusivc- de
interceptores) e de galerias pluviais;
4313-4/00 ̂ Obras de terraplanagem:
4223-5/00 - A constmção de redes de distribuição de gás,
4322-3/01 -- A instalação hidráulica, sanitária e de gás em estruturas edificadas;
4221-9/03 “ A manutenção de -redes de distribuição de energia elétrica de alta e baixa tensão
(estudo, projeto e implantação);
7112-0/00 -- Elaboração e realização de projetos relativos a engenha.ria elétrica, inclusive
supervisão de-projetos, obras e contratos de execução de obras,
3812-2/00 - Coleta de residuos perigosos em qualquer estado físico (sólido, líquido, pastoso ou
granulado), que se caracterizâin por conter substâncias ou formulações explosivas, oxidantes,
inflamáveis, tóxicas, irritantes, cancerígenas, corrosivas ou infecciosas que sejam prejudidfis à
saude humana e ao meio ambiente; //"

k
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3822-0/00 - Tratamento e a disposição dè resíduos perigosos em qualquer estado físico (sólido,
líquido,, pastoso ou gramilatio); , ^ ^
3-811-4/00 ~ Goleia de- resíduos não-perigosos de origem'domésiíça, ui*|a,fllpàu !n|iis|ç|jl por
meio de lixeiras, veículos e caçambas; i. ■
8121-4/00SeiViços de limpeza de prédios residências, escritórios, fábricas, armazéns, hospitais,
prédios públicos e aqueles, que desenvõlvein atividades comerciais e de serviços;
8.129-0/00 - Atividades de limpeza de -máquinas tn.dustriais, e.ra trens, ônibus, embarcações,
tanques marítimos, aias e logradouros, caixas de água e caixas de gordura;

.Í..Í. - .DO AUMENTO DO CAPÍTAL SOCIAL: O capital social subscrito e-integralizado iio valor
de .RS SOO.ÍliO^OO (qiíiahentos ímII reais), divididos em 500,000 (tpilnheafts mil) quotas, iio
valor nomiaal de .RS 1,0Q (liam real) cada qaota, totalmente integralizado, em moeda coiTente
do país, fica neste ato elevado -para RS 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) -divididos em
720J00 (seteceittâs e vinte iitil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (àiiai -real) cada quota,
da seguinte forma:

V,

Através-da-transferência de parte do saldo da conta. Reserva de .Lucros, no valor dé R$
(eeiitcre quarenta b«1 reais), espelhada no Balanço Patrimonial encerrado

em. 3I./Í2/2013, proporcional aô percentual atual do capital social dos sócios, ou seja,
50% para cada sócio;.

* Através de apori:e da sócia MA.EIA HELENA .'DE S.E'NA 'PIN.'tl'E'IMO SANTOS, no
valor de R$ 4.000,00 (quatro -mil reais), divididos em 4J00 (qnatre mil) qpotas, no
valor nominal de R-$ .1,00 (hum real) cada quota, em moeda corrente do país;

• Através de aporte: cio sócio RE'NNÊ 'LIJ,IZ DA COSTA SANTQS, no valor de R$
76.000,00 (setenta e seis. mil reais), divididos em 76,000 (setenta e seis iiiil) quotas, no
valor n.o:{nina] de.’E$ 1,00 (hiiíii real) cada q-oofa, em. moeda co.rrente do país.

ni - DA .D.lSTR,lBUlÇ.ÃO 'DO CAP'fTAL SOCIAL: .Fica distribuído entre os sócios da forma
seguinte:

Quant de

Cotas
Nome Percentual Valor

324,000..00MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS 45% 324.000

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS 55% 396,000 396.000,00

TOTAL T20J00 720.000,00100%

Parági-aíó 'Único; Os sócios declaram, plena e irrevogá.vel quitação entre os mesmos e a
sociedade.

IV -- DA RESPONS.AB.ÍLIDADE DOS SÓCIOS; A responsabilidade de cada sócio é restrita ào
valor d'e suas quotas, mas todos respon.dem solidariameote pela integralizaçâo do capital social,
era conformidade com o disposto no art. 1.052 da Lei rf. 10,406 de 10,01.2002,

Assiiytura
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V DA A0:MINISTR,4ÇÃO EMPRESARIAL; A admiiiisíração da sociedade será exercida pelo
sócio RENNÊ LDIZ DA COSTA SANTOS, que atuará de fcrma con;* poderes de
representar a empresa ativa e passiva, judicial e extrajudiçiciltMníd eBi tedos oÍ nôgècios e
assentos de exclusivo e absoluto interesse da sociedade, ficando-Mie cleAso,’sob as penas da lei,
de o fazer para quaisquer outras finaiidades alheias aos objetivos empresariais.

Vi “ DO USO DO NOME EMPRESARIAL; O uso do nome empresarial é priv^ativo do
administrador que tenha o necessário poder de administração,

Vll - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO; O sócio administrador deciara sob
penas da lei, não estar impedido por lei especial, e nem condenado à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime faiiroentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
naciotia!, contra as nomias de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé
pública óu a,propriedade.

VIII - DAS RATIFICAÇÕES: Ratificam-se as demais cláusiilãs e condições do Contrate Social
e Aditivos, nlo expressamente modificadas pelo presente Instrumento de Alteração Contratual, o
qual passará a fazer parte integrante daquele Instrumento de Constituição,

Visto e acordado entre as partes que as alterações acima expressam a nova realidade da
empresa, consolidam o Contrato Social e Aditivos da forma que segue;

as

DA CdNSOLIDAÇÃO DO CONTOATO SOCIAL

MÁRÍA :H1,LENA de SENA PINHEIRO SANTOS, brasileira, natural
de Natal/RN, nascida a 10/08/1981, casada sob regime de comunhão parcial de
bens, engenheira, portadora do RG fo 1,679.514 expedido pelo SSP./KN, inscrita
sob o C.PF n®, 034.451,884-16, registrada no CONEEA n® 2104069998, residente e
domiciliada à Rua Governador Silvio .Pedrosa, if. 228, Edifício Golden Tower,
/Veia Preta, CEP 59.014-100, Naíal/RN;

.REN.NÊ .LÜIZ ■ DA COSTA SANTOS, brasileiro, natural de João
Pessoa/PB, nascido a 2,7/04/1984, casado sob regime de comunhão parcial de bens,
portador do RG n® 2.675.048 expedido pelo SSP/PB, inscrito sob o CPF n®.
()54,2S8,3,94-57, registrada no CONFEA if 2110438410, residente e domiciliada à
Rua Governador Silvio .Pedrosa, n®. 228, Edifício Goldeo Tower, Areia Preta, CEP
59.014-100, Naíal/R.N;

Únicos integrantes da sociedade R & tl ENGENHARIA LTDA - EFP, com sede à
Rua Felizardo de Brito, if, 1923, Capim Macio, CEP 59.078-390, Natai/RN, inscrita no C.NPJ
sob ti'b 09.469.705/0001-27, com o seu Contrato Social devidamente arquivado na JUCERN sob
if. 24200470728 por despacho em 10/01/2008, con.forme;

I - DA .DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO JURÍDICO:  A sociedade tem a
denominação de ,R & H ,E,NG.ENIIA.R.1A LTDA - .E.PP, com sede na cidade de Naíal/.RN, à
Rua Felizardo de Brito, if. 1923, Capim Macio, CEP 59.078-390, Nata!/R.N, e Jyo Jurídico na
comarcâ de Natal/RN

raísinài
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II - POS OBJEllVOS DÂ SOCIEDADE: A sociedade tem os seguiaíes objetivos;

- A construção, reftmna ou restauração de editlcaçc-es cotr^rciafe, indusíTkis, de
serviços, eultarais, esportivos e desportivos ou de suas partes;'' ” ' ’
4212-0/00 - A construção de pontes, viadutos elevados, passarelas, túneis (urbanos, em rodovias,
ferrovias e metropolitanos) e obras de arte;
4391-6/00 - As perfurações destinadas à construção civil, execução de fundações para-
edificações e obras de engeahaiia civil;
4211-1/01 - A, construção de rodovias (inclusive pavimentação), e de vias fétreas (inclusive, para
metropolitanos):
4222-7/01 — A constraçlo dè redes de distribuição de água, de rede de esgotos (inclusive de
iiiterceptores) e de galerias pluviais;
4313-4/00 Obras de terraplanagem;
4223-5/00 - Â construção de redes de distribuição de gás;
4322-3/01 - Â instalação bidráulíca, sanitária e de gás em estruturas edificadas;
4221-9/03

4120-4/00

V i

A nianutençlo de redes de distribuição de energia elétrica de alta e baixa tensão
(estudo, projeto e implantação);
7112-0/00 - Elaboração e realização de projetos relativos a engenharia elétrica, ineliisive
supervisão de projetos, obras e cõritratos de execução de obras;
3812-2/00 - Coleta de residuos perigosos em qualquer estado físico (sólido, Ikiuido, pastoso ou
granulado), que se caracterizam por conter substâncias ou fomiulações explosivas, oxidantes,
inflamáveis, tóxicas, irritantes, cancerígenas, corrosivas ou infecciosas que sejam prejudiciais à
saúde huitiaiia e ao mèio ambiente;
3822-0/00 - Tratamento e a disposição de resíduos perigosos em qualquer estado físico (sólido,
líquido, pastoso ou gimulado);
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial por
meio de lixeiras, veículos é caçambas;
8121-4/00 - Serviços de limpeza de prédios residências, escritórios, fábricas, armazéns, liospitais,
prédios públicos e aqueles que desenvolvem atividades comerciais e de seiviços;
8129-0/00 - Atividades de limpeza de máquinas industriais, em trens, ônibus, embarcações,
tanques, marítinios, ruas e logradouros, caixas de água e caixas de gordura;

Iir - -DO CAPITAL SOCIA.L; A empresa tem o seu. capital social no valor de IIS 720.000,00
(setecentos e vinte mil reais), divididos eni 720.000 (setecentas e vinte mil) quotas, na valor
noniiiial de R.$ 1,00 (bum real) cada quota, toralmente integralizado, em moeda corrente do país,
distribuído entre os sócios da forma seguinte;

Quant de

Cotas
Nome Perceiituai Valpr

MARIA HELÊNA DE SENA PINHEIRO SANTOS 46% 324.000 324.000,00

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS 55% 396.000 396.000,00

TOTAL 100% 720.000 720.000,00

IV - DA, RES.PONSÂB.ÍLIDÁDE DOS SÓCIOS: Â responsabilidade de cada. sócio é restrita
vàlor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,
ern conformidade com o disposto no art., 1.052 da Lei n®, 10.406 de 10,01.2002,

ao
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V “ DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL: A administração da sociedade será exercida pelo
sócio RENNÊ LUIZ BA COSTA SANTOS, que aluará de fornia Jcolatía, corç poderes de
representar a empresa ativa e passiva, judicial e extrajudjcÃilíijente em tpdos o$ .regóeios e
assuntos de exclusivo e absoluto interesse da sociedade, fícaiidodlie defèsoj sob asq:/enas da lei,
de o fazer para quaisquer outras finalidades alheias aos objetivos empresariais,

VI -- DO USO -DO NOME EMPRESARIAL: O uso do nome empresarial é prit^tívo do
administrador que tenha o necessário poder de administração.

VII ™ .DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO; Ô sócio administrador declara sob
penas da Iei, não estar impedido por lei especial, e nem condenado à pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimeuíar, de. prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas ■ de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, .a fé
pública ou a, propriedade.

VIII DO “PRO-LA.BORE”: Os sócios poderio a qualquer tempo fixar uma retirada mensal a
título de, “pró-labore” pêlo exercício da administração, até o limite previsto na legislação do
imposto de renda,

IX - DO INTERRELACIONAMENTO ENTRE SOCIEDADE E SÓCIOS: Nos casos em que a,
sociedade ae resolver em. relação a um sócio, o valor das suas quotas, considerado pelo montante
eíBtivameEte realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na
situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em. balanço especialnteníe
ievaníado para tal fim.

as

§ P O capitai social sofrerá a consequente redução, salvo se os demais sócios suprirem o
valor das quotas.

§.2® A, quota liquidada será paga em dinheiro, no pra,zo de 90 (noventa) dias, a contar da
liquidação, salvo acordo ou estipulaçao contratual em contrário.

X - DAS MODIFICAÇÕES ,DO CONTR.ATO SOCIAL: Havendo modificação do contrato,
fusão ou incorporação da sociedade, e não estando os sócios de acordo com a nova. realidade
empresarial, o sócio dissidente terá, dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes á resolução, o
direito de retirar-se da sociedade, aplicando-se as regras objeto da cláusula anterior.

XI - DA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade dissolver-se-á diante dás seguintes
hipóteses;

a) Consenso unânime dos sócios,
b) .Deliberação dos sócios por maioria absoluta;
c) falta de pluralidade de sócios não reconstituídos no prazo de 180 (cento e oit,énta

dias),
<1) Extinção, nalómia da lei, de autorização para âmcionar;
e)' Requerimento' de qualquer dos sócios, quando exaurido o fim social, ou verificada

sua inexequibilidâde.

Xíl - D.A CAUSA. MC3RTIS; Em caso de tàleeimento, interdição, inabilitação, retirada de
qualquer dós sócios e de qualquer outro evento que implique em dissolução da sociedade, esta
não se dissolverá. Proceder-se-á em conformidade com a  legislação vigente para dar
continuidade à empresa, elaborando-se utn balanço geral para apuração dos direitos, haveres e
obrigações do s.ócio incurso em alguma des.sas situações, para traosferi-los, no caso de
falecimento, aos seus herdeiros e,%u dependentes legais, ingressand^i^tes na sociedade em

k
<€. .
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.substituição ao “de cujus”, assumindo as suas funções e obrigações afins. Caso a opção
manifestada pelos herdeiros ou dependeníes seja pelo não ingresso na «ociodade,-receberão os
direitos e haveres a que fizerem ju.s, apurados no retro alpfjidQ, balan^jo pas forihasfe prazos
acordados conr os sócios remanesceníes. Nos demais caSos,. fais ifeeitob e haveres serão
reembolsados pelo sócio interdito, inabilitado, ou repassado à seus representantes legalmente
instituídos em processo judicial, ficando, em ambas as situações, os remanescentes liberados
para admitirem novos sócios e dar continuidade à sociedade em. aíendiiiiento à legislação ein
vigor

Parágrafo Único: Em todos os casos, deve o sócio interdito, .inabilitado, que se retirar da
sociedade, e os herdeiros do sócio eveiitualinente falecido, observarem o disposto na cláusula 14“
deste contrato social.

XIII -- DA RET..I..RÂDA, EXCLUSÃO OU M.ORTE DE SÓCIO: A. relirada, exclusão ou morte
de um dos sócios, nao o exime, ou a .seus herdeiros, da responsabi.lidade pelas obrigações sociais
anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos,
pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação (art, 1.032, do Código
Civií),

.XIV - .DA TRAXSEÊRÊNCIA DE QUOTAS: Nao será per.o:iit!.da a tra.nsferência ou cessão de
quotas a terceiros, sem o prévio consentimento expresso do outro sócio, que terá direito de
preferência, p.ai*a adquiri-las, na forma da legislação vigente.

.XV — DA. ALTERAÇÃO DO TIPO JURÍDICO: A sociedade poderá, a qualquer tempo,
transformar-se, para se reger por outro tipo jurídico, bem como abrir filiais ou conceder franquia.s
em quaisquer partes do território nacional.

XVT - .DAS DIV^ERGÊNCÍÁS: As divergências surgidas entre os sócios ou de eVéntuais
herdeiros, nos atos afins de administração e condução da sociedade, serio resolvidas com
observância do art. 1.072 do Código Civil, .Lei n* 10.406, de 10/01/2002, com vistas a fazer o
melhor para a realização e fins da sociedade,

E, como tenham a,ssim justo e combinado, fizeram digitar o presente instrumento em 04
(qua.tro) vias de igual teor e forma, o qual depois de lido e acliad.o conforme por todos, assinara
abaixo na forma da lei, para que surta seus efeitos legais.

'■-R.

O-

"Natal/R.N, 24 de Outubro de 2014,

MARIA IIELEKA DE SENA PINHEIRO SAKUOS

Z DA COSTA SANTOS
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R & H ENGENHARIA LTDA

ADITIVO DE NS 06

COM CONSOLIDAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

CNPJ: 09.469.705/0001-27

NIRE: 24200470728

Os abaixo assinados, MARIA HELENÁ DE SENA PINHEIRO SANTOS, brasileira, casada sob

0 regime de comunhão "parcial de bens", nascida em 10/08/1981, natural de Natal/RN,
engenheira, portadora do RG tiS 1.679.514 SSP/RN  e CPF: 034.451.884-16, registrada no
CONFEA hs 2104206073, residente e domiciliada na Rua Jurandyr Sitaro da Costa, 175, QD C,
lote 08, Neópolis, Natal/RN, CEP; 59.086-647, RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão "parcial de bens", nascido em 27/04/1984, natural de
João Pessoa/PB, engenheiro civil, portador do RG n® 0737552448 expedido pèló Exército
Brasileiro, inscrito no CPF ns 054.288.394-57, registrado no CREA/RN sob n? 2110438410
residente e domiciliado na Rua Jurandyr Sitaro da Costa, 175, QD C, lote 08, Neópolis,
Natal/RN, CEP: 59.086-647, únicos componentes da Sociedade Empresária Limitada, que
vem girando na cidade de Natal/RN, sob a denominação R & H ENGENHARIA LTDA, com
sede à Rua Felizardo de Brito, n^ 1923, Capim Macio, Natal/RN, CEP; 59.078-390, inscrita no
CNPJ sob n° O9.469.7O5/OO0l-27, com seu contrato social e aditivos devidamente

registrados e arquivados ha JUCERN, sob o na 24200470728 por despacho em 10.01.2008,
resolvem de pleno e comum acordo, alterar seu Contrato Social e Aditivos, o que fazem em
conformidade com as cláusulas e condições seguintes;

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade terá nova sede à Avenida Amintas Barros, na 3700, Sala
1601, BIOcò B, Lagoa Nova, Cond. Corporate Tower Cehter, Natal/RN, CEP: 59.075-810.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

CLÁUSULA SEGUNDA: MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS, identificada no
preâmbulo, detentora de R$ 324.000,00 (trezentos  e vinte e quatro mil reais), dividido em
324.000 (trezentas e vinte e quatro mil) cotas de R$ 1,00 (um real) cada uma, tótalmente
integrâlizadas em moeda corrente do País, cede por transferência sem ônus, 40% das suas
cotas, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) para o sócio
remanescente RENNÊ LUI2 DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado no preâmbulo
acima.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: Em decorrência da cessão de cotas da claüsula anterior, o capital
social totalmente integralizado no valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), ora
elevado neste ato para, R$ 1.240.000,00 (hum milhão, duzentos e quarenta mil reais),
representado por 1.240.000 (hum milhão, duzentos  e quarenta mil) quotas, no valor nominal
de RS 1,00 (hum real) cada quota, sendo a parcela elevada no montante de R$ 520.000,00
(quinhentos e vinte mil reais), tótalmente integralizado por lucros acumulados nesté ato em
moeda corrente do país, a contar da assinatura deste instrumento, cuja participação fica
distribuída entre os sócioS na seguinte forma:

k
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SÓCiOS VALOR EM R$N'’ DE COTAS %

MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS R$ 62.000,0062.000 5%

RENNÊ LUIZ DA GOSTA SANTOS R$ 1.178.000,001.178.000 95%

i  1.240.000TOTAL í.00?í. 1.240,000,00

CLÁUSULA QUARTA: As cotas dè capital são individuais e não poderão sér transferidas nem
cedidas a terceiros sem ò expresso oferecimento aos sócios, os quais em igualdade de
condições, terão o direito de preferência na aquisição. Para isso, deverão ser notificados
pelo sócio interessado em se desfazer de suas cotas, para que no prazo de 30 (trinta) dias
manifestem o seu interesse de exercerem tal direito. Tanto a notificação como a resposta
deverão ser por escrito.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio  é restrita ao valor de suas cotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização de capital social, de acordo com o art.
1.052 da Lei 10.406 dè 10.01.02.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA: À administração da sociedade cabe, exclusivamente ao sócio RENNÊ LUIZ
DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que
representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo è qualquer ato de gestão
pertinente ao objeto social. O administrador declara que não está condenado por nenhum
crime cuja pena vede o exercício da administração de sociedade limitada, nos termos do art.
1.011, § is do Código Civil.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA SÉTIMA; O sócio administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não
está impedido dè 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 fallmentar, 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 relacõès de
consumo, fé pública, pu a propriedade.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA; Permanecem inalterados todos os dispositivos e condições de contrato
social não expressamente modificado pelo presente instrumento, o qual è consolidado èm
um só contrato social de ora em diante, independente da numeração de cláusulas
anteriores.

R & H ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CNPJ: 09.469.705/0001-27

NIRE:24200470728

.ir
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Por intermédio deste instrumento, MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS,
brasileira, casada sob o regime de comunhão "pardal de bens", nascida em 10/08/1981,
natural de Natal/RN, engenheira, portadora do RG ne 1.679.514 SSP/RN e CPF: 034.451.884-
16, registrada ho CONFEÂ n^ 2104206073, residente  e domiciliada tia Rua Jurandyr Sitaro da
Gosta, 175, QD C, lote 08, Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.086-647 RENNÊ LUIZ DA COSTA
SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão "parcial de bens", nascido em
27/04/1984, natural de João Pessoa/PB, engenheiro civil, portador do RG ns 0737552448
expedido pelo Exército Brasileiro, inscrito no CPF ns 054,288.394-57, registrado no CREA/RN
sob n® 2110438410> residente e domiciliado na Rua Jurandyr Sitaro da Costa, 175, QD C, lotê
08, Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.086-647, únicos componentes da Sociedade Empresária
Limitada, que vem girando na cidade de Natal/RN, sob a denominação R & H ENGENHARIA
LTDA, com sede à Avenida Amintas Barros, n^ 3700, Sala 1601, BloçO B, Lagoa Nova, Cond,
Gorporate Tower Center, Natál/RN, CEP: 59.075-810, inscrita no CNPJ sob n°
09.469.705/0001-27, com seu contrato social e aditivos devidamente registrados e
arquivados na JUCERN, sob o n^ 24200470728 por despacho em 10.01.2008, nos termos e
condições estipuladas na Lei federal de ns 10.4Ü6/02, e pelas demais disposições legislativas
que lhe forem aplicáveis e nos termos que seguem:

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de R & H ENGENHARIA
LTDA e tem sua sede social à Avenida Amintas Barros, ns 3700, Sala 1601, Bloco B, Lagoa
Nova, Cond. Corporate Tower Centér, Natal/RN, CEP: 59.075-810, podendo instalar filiais,
escritórios e representações em qualquer parte do território nacional, quando necessário à
expansão dos seus negócips.

DOS OBJETIVOS SOCIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA: Neste ato a sociedade tem como objetivos sociais:
•  Construção de edifícios;
•  Construção de obras de arte especiais;
•  Obras de fundações;
•  Construção de rodovias e ferrovias;
•  Construção de redès de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções

correlatas, exceto obras de irrigação;
• Obras de terrâplenagem;
•  Construção de redes de transportes pordutos, exceto para água e esgoto;
•  Instalações hidráulicas, sanitárias ede gás;
• Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
•  Serviços de engenharia;
•  Coleta de resíduos perigosos;
•  Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
•  Coleta de resíduos não-perigosqs;
•  Limpeza em prédios e em domicílios;
• Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
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CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 05/12/2007 e seu prazò de
duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O Capital social é de R$ 1.240.000,00 (hum milhão, duzentos e
quarenta mil reais), dividido em 1.240.000 (hum milhão, duzentos é quarenta mil) quotas no
valor unitário de R$ 1,00 (um real), cada quota, totalmente integralizado em moeda corrente
dó país e distribuído entre os sócios na seguinte proporção:

SÓCIOS VALOR EM R$%N® DE COTAS

MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS 62.000 5% 62.000,00

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS 1.178.000 95% 1.178.000,00

TOTAL 1.240.000,00;í..240.00ü 100%

PARÁGRAFO ÚNICO: 0 capital social está totalmente integralizado em moeda corrente do
país.

CLÁUSULA QUINTA: As cotas de capital são individuais e não poderão ser transferidas nem
cedidas a terceiros, sem o expresso oferecimento aos sócios, os quais eim igualdade de

condições, terão o direito de preferência na aquisição. Para isso, deverão ser notificados,
pelo sócio interessado em sè desfazer de suas cotas, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
manifestem o seu interesse de exercerem tal direito. Tanto a notificação, como a resposta,
deverão ser pOr escrito.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio  é restrita ao valor de suas cotas, mas
todos respondem solidariamente pela integrallzação de capital social, de acordo com o art.
1.052 da Lei 10.406 de 10.01.02.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe> exclusivamente ao sócio RENNÊ
LUIZ DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que

representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão
pertinente ao objeto social. O administrador declara que não está condenado por nenhum
crime cuja pena vede o exercício da administração de sociedade limitada, nos termos do art-

1.011, § 12 do Código Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO; O administrador pode representar a  sociedade ativa e
passivamente, em juízo ou fora de|a, gerir com amplos e ilimitados poderes todas as

transações sociais, movimentar contas em estabelecimentos bancários, assinando cheques,

duplicatas, contratos, notas promissórias e quaisquer outros documentos relacionados com
0 giro bancário;

e -
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PARÁGRAFO SEGUNDO: São nulos e nãó produzirão quaisquer efeitos em relação à
sociedade todos e quaisquer atos dos administradores da sociedade que pretendam
envolvê-la, direta ou indiretamente, em negócios e/ou operações evidentemente estranhos
aó objeto sócial, contraindo òbrigações e/ou dahdò gárantias de qualquer espédè, em
benefício próprio e/ou de terceiros;

PARÁGRAFO TERCEIRO; A sdciedade só terá prepostos com podèrès outorgados através de
mandato que estabelecerá os limites e condições em que tais poderes serão exercidos e
deverá ser levado a registro no órgão competente, côm prazo de validade, sob pena de
nulidade;

PARÁGRAFO QUARTO: As procurações outorgadas pela sociedade deverão ser assinadas
por, no mínimo, um sócio;

PARÁGRAFO QUINTO; O administrador não pode praticar quaisquer dos atos enunciados
abaixo sem autorização prévia, por escrito, de sócios representando a totalidade do capital
socialj evidenciada por Resolução de Sócios ou por qualquer instrumento; hábil:

â) A concessão de garantias de qualquer natureza em favor de terceiros (pessoas físicas ou
jurídicas);

b) A aquisição de qualquer participação societária ou em consórcios;

c) Requerimento de falência ou pedido de concordata da sociedade.

PARÁGRAFO SEXTO: O admihistradòr é obrigado a prestar aos sócios, contas justificadas de j
sua administração, apresentando-lhes o inveritário anualmente, bem como o balanço
patrimonial e o de resultado econômico, ficando facultado aos sócios, a qualquer tempo,
êxarnihar os livros e documentos, e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL. BALAMCO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁUSULA OÍTAVA: O exercício sociai terminará em 31 de dezembro de cada ano,
levantando-se o Balanço Geral, com a observância das prescrições legais vigentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO; Pode ocorrer nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
do exercício socía), reunião de sócios, com o objetivo de tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, designar administradores,
quando for o caso, deliberar sobre a distribuição dos lucros e tratar de qualquer outro aSsunto
constante da ordem do dia.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os lucros apurados sé distribuídos na proporção ou não das
participações dos sócios, ou levados a conta de lucros retidos.

DO AFASTAMENTO DOS SÓCIOS

e.
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CLÁUSULA NOMA; Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios,
dissolverá; â sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o Incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanesçente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a
data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.

a mesma nao se

PARÁGRAFO ÚNICQ: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casós em que a
sociedade se resolva ém reiação a seu(s) sócio(s), de acordo com art. 1.028 e 1.031 da Lei
10.406 de 10.01.02.

DA RETIRADA DQ PRÓ-LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA: Qs administradores poderão fazer juz à uma retirada mensal a título de
Pró-Labore, que será fixada anualmente, de acordo com capacidade financeira da empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Qs sócios cada um "de per si", declaram sob as penas da lei,
não estarem impedidos de exercer o comércio e/ou  a administração de sociedade, em
virtude de condenação criminal ou por se encontrarem 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
0 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública ou à propriedade, de acordo com o art. l.Qll, § 1?, da Lei 10.406 de
10.01.02.

)■  V

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O foro é Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos
direitos è obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem todos os sócios de pleno e comum acordo, aceitam, outorgam e
assinam 0 presente contrato, que foi editado em via única, comprometendo-se os
contratantes, por si, por seus representantes e por seus herdeiros e sucessores, respeitarem
todas as cláusulas e condições aqui estabeiecidas, para depois de cumpridas as formaiidades
iegais, ser submetido a règistrO e. arquivamento na Junta Gòmerciai dO Estado do Rio Grande
do Norte.

Natal (RN), 14 de setembro de 2021.

MARIA HELENA DE SENA PINI

Sócia /
:0 SANTOS

RENNÊ LJLflZ D^toSTA^TOS
Sócio AdministtOTor

k
t



PM SG A/RN
Folka 11°

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital

Secretaria de Governo Digitai

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 7 de 7

>1 1

\

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R & H ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

05428839457 RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

í

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2021 13:49 SOB N" 20210687487.

PROTOCOLO: 210687487 DE 21/09/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107497733. CNPJ DA SEDE: 09469705000127.
NIRE: 24200470728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2021.

R & K ENGENHARIA LTDA

lUCERN DENYS DE MIRANDA BARRETO

SECRETÃRIO-GERAL

ww. rede e im. rn. gov. br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh@hotnnail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

lUALIFICACÃO

ECONÔMICO-
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FINANCEIRA
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Número de Ordem do Livro: 13

R E H ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 09.469.705/0001-27

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial R E H ENGENHARIA LTDA

iNIRE 24200470728

CNPJ 09.469.705/0001-27

Número de Ordem 13

Natureza do Livro Livro Diário

Município Natai

i Data do arquivamento dos atos
; constitutivos

i Data de arquivamento do ato de
1 conversão de sociedade simples em
: sociedade empresária

i Data de encerramento do exercício sociai 131/12/2020

10/01/2008

i Quantidade total de linhas do arquivo
i digital

11620

TERMO DE ENCERRAMENTO

,  lome Empresarial R E H ENGENHARIA LTDA

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 13

i Quantidade total de linhas do arquivo
! digital

1 Data de inicio

11620

01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
40.25.A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D.D4.6E.01.AA.AB.B2.4A.17.60-7, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador Página 1 de 1
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Balanço Patrimonial

Empresa: R E H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27

Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, Complemento: ANEXO ESCRITÓRIO, N.S:' 1923, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: Natal, Estado: RN,
CEP: 59078390,Telefone: (84) 32231057

NIRE: 24200470728 - Data: 10/01/200Í

Conta

For

31/12/2020

tes Contábil

31/12/2019

ATIVO

Ativo Circulante

Disponibilidades

Numerários em Espécie

Caixa Geral

Bancos

Contas Correntes

Aplicação Financeira

Aplicação Financeira

Clientes

Clientes Nacionais

Duplicatas a Receber

Créditos

Créditos com Terceiros

Impostos e Contribuições a Recuperar

Créditos com Pessoas Ligadas Flsicas/Jurídlcas

Créditos com Sócios - Atividade Operacional

Estoques

Obras

Residencial Santo Antonio

Ativo não Circulante

Realizável a Longo Prazo

Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas
ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS

Imobilizado

Bens em Operação

Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços
Imobilizado em Andamento

Bens Adquiridos por Consórcio

(-} Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão

(•] Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços
Total Ativo

PASSIVO

Passivo Circulante

Obrigações de Curto Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Obrigações Fiscais

Empréstimos e Financiamentos

Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional

PARCEUMENTO DE IMPOSTOS

PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

Outras Contas

Outras Obrigações

Passivo não Circulante

Obrigações de Longo Prazo

Empréstimos e Financiamentos

Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional

Adiantamento de Clientes

Clientes Nacionais

Patrimônio Liquido

Capital Realizado

Capital Realizado

Capitai Social

Reservas

Reservas

Reservas de Lucros

Outras Contas

Outras contas

Lucros Acumulados

(-) Prejuízos Acumulados

Ajustes Anos Anteriores

Total Passivo

Data de Encerramento; 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: RS 2.503.487,44 (Dois MlIhÕes Quinhentos e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

2.503.487,44 D

1.638.202,57 D

516.085,88 D

53.840,10 D

53.840,10 D

19,20 D

19,20 D

462.226,58 D

462.226,58 D

390.178,92 D

390.178,92 D

390.178,92 D

157.704,19 D

20.198,60 D

20.198,60 D

137.505,59 D

137.505,59 D

574.233,58 D

574.233,58 D

574.233,58 D

865.284,87 D

52.500,00 D

52.500,00 D

52.500,00 D

812.784,87 D

1.344.922,11 O

1.344.922,11 D

156.284,87 D

156.284,87 D

688.422,11 C

688.422,11 C

2.503.487,44 D

2.503.487,44 C

735.253,52 C

735.253,52 C

352.211,51 C

181.694,37 C

170.517,14 C

179.458,52 C

179.458,52 C

144.196,46 C

144.196,46 C

59.387,03 C

59.387,03 C

519.979,23 C

519.979,23 C

519.979,23 C

519.979,23 C

0,00

0,00

1.248.254,69 C

720.000,00 C

720.000,00 C

720.000,00 C

38.437,44 C

38.437,44 C

38.437,44 C

489.817,25 C

489.817,25 C

667.391,98 C

157.105,35 D

20.469,38 D

2.503.487,44 C

2.678.927.13 D

1.752.051,34 D

68.326,78 D

260,91 D

260,91 D

0,00

0,00

68.065,87 D

68.065,87 D

212.222,77 D

212.222,77 D

212.222.77 D

1.471.501,79 D

0,00

0,00

1.471.501,79 D

1.471.501,79 D

0,00

0,00

0,00

926.875,79 D

0,00

0,00

l 0,00

926.875,79 D

1.344.922,11 D

1.344.922,11 D

156.284,87 D

156.284,87 D

574.331,19 C

574.331,19 C

2.678.927,13 D

2.678.927,13 C

565.081,56 C

565.081,56 C

171.962,60 C

143.476,69 C

28.485,91 C

184.966,20 C

184.966,20 C

148.765,73 C

148.765,73 C

59.387,03 C

59.387,03 C

1.355.408,13 C

1.355.408,13 C

519.979,23 C

519.979,23 C

835.428,90 C

835.428,90 C

758.437,44 C

720.000,00 C

720.000,00 C

720.000,00 C

38.437,44 C

38.437,44 C

38.437,44 C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Essas demonstrações

estão Iguais as autenticadas no SPED CONTÂBlLsob  o n* 40.25. A4.7S,35.E7.24.E9.0O.EB.6D. D4.6E.01. AA. AB. B2.4A.17.60 em 06/07/2021 do livro

diário ní 13.

Natal-RN, 23 de Julho de 2021

CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

CONTADOR

CRC/RN N9 9630/0-0

CPF N8 032.007.464-90

RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CNH NS 0737552448

CPF N9 054.288.394-57
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Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: R E H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27

NIRE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, Complemento: ANEXO ESCRITÓRIO, N.S: 1923, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: Natal, Estado: RN,

CEP: 59078390, Telefone: (84) 32231057

Fortes Contábil

01/01/2019 01/01/2020

Conta a

31/12/2019

908.199,74

908.199,74

908.199,74

33.149,29

33.149,29

31/12/2020

1.100.803,71

1.100.803,71

1.100.803,71

95.219,51

95.219,51

55.040,18

33.024,11

7.155,22

1.005.584,20

168.416,92

114.034,20

54.382,72

837.167,28

326.880,65

214.094,51

(+) Receita Bruta Operacional

Faturamento Prod. Merc. e Serviços

Vendas de Serviços

(-) Deduções da Receita

Impostos Faturados

ISS 0,00

COFINS 27.245,99

5.903,30

875.050,45

371.430,32

PIS

(=) Receita Líquida

(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos

Custo dos Produtos Vendidos

Custo dos Serviços Prestados

(=) Lucro Bruto

(-) Despesas Operacionais

Despesas Administrativas

Despesas com Vendas

Despesas Tributárias

Resultado Financeiro

Receitas Financeiras

Despesas Financeiras

(=) Res, Antes das Participações e Contrib.

(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social

(=) Resultado Líquido do Exercido

0,00

371.430,32

503.620,13

438.406,27

385.854,36

2.950,00

22.060,52

27.541,39

(0,03)

27.541,42

65.213,86

65.213,86

65.213,86

0,00

101.664,38

11.121,76

0,00

11.121,76

510.286,63

510.286,63

510.286,63

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Essas demonstrações estão iguais
as autenticadas no SPED CONTÁBIL sob o n" 40.25. A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D. 04. 6E.01. AA. AB. B2.4A.17.60 em 06/07/2021 do livro diário ns 13.

Natal-RN, 23 de Julho de 2021

CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

CONTADOR

CRC/RN N2 9630/0-0

CPF NS 032.007.464-90

RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CNH NS 0737552448

CPF NS 054.288.394-57

/
V
V
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DMPL/DRA

Empresa: R E H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27

NIRE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

Visualizando DMPLe DRA no Período: 01/01/2020 à 31/12/2020
Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, Complemento: ANEXO ESCRITÓRIO, N.^: 1923, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59078390
Telefone: (84) 32231057

Fortes Contábil

Capital Social

Integralizado

Reserva de C Reserva de

Opções outo Lucros -

Ações e Teso Aporte

Lucros ou Prejuízos

Acumulados

Patrimônio Liquido

Consolidado

Totais

Saldos Iniciais 720.000,00 38.437,44 0,00 0,00 758.437,44

Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 (20.469,38) (20.469,38)0,00

Capital SCP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aumento de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AFAC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajuste de Conversão do Período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação com Prejuízos Acumulados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lucro Liquido do Período 0,00 0,00 0,00 510.286,63 0,00 510.286,63

Constituição de Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldos Finais 720.000,00 0,00 38.437,44 489.817,25 0,00 1.248.254,69

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Essas demonstrações estão iguais as
autenticadas no SPED CONTÁBIL sob o n" 40.25. A4.7S.35.E7.24.E9.BD.EB.6D. D4. 6E.01. AA. AB. B2.4A.17.60 em 06/07/2021 do livro diário n? 13.

Natal-RN, 23 de Julho de 2021

CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

CONTADOR

CRC/RN NS 9630/0-0

CPF NS 032.007.464-90

RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CNH NS 0737552448

CPF NS 054.288.394-57

/

/
/
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Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: R E H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27 Fortes Contábil

Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, Complemento: ANEXO ESCRITÓRIO, N.S: 1923, Bairro: CAPIM MACIO, Cidade: Natal, Estado: RN, CEP: 59078390,
Telefone: (84) 32231057

NIRE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

01/01/2019 01/01/2020

a a

31/12/2019 31/12/2020
Atividades Operacionais

Lucro Líquido

Aumento em Duplicatas a Receber

Aumento em Impostos e Contribuições a Recuperar

Aumento em Créditos com Sócios - Atividade Operacional

Diminuição em Créditos com Sócios - Atividade Operacional

Diminuição em Estoques

Aumento em Estoques

Diminuição em ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS
Aumento em ADIANTAMENTOS AOS SÓCIOS

Aumento em (-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços
Diminuição em Fornecedores

Aumento em Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais

Diminuição em PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

Diminuição em Outras Obrigações

Aumento em Clientes Nacionais

Diminuição em Clientes Nacionais

Caixa Líquido das Atividades Operacionais

Atividades Investimento

Diminuição em Adiantamento de Clientes Nacionais

Caixa Líquido das Atividades Investimento

Atividades Financiamento

Diminuição em Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional

Ajustes Anos Anteriores

Caixa Líquido das Atividades Financiamento

Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período

65.213,86

(212.222,77)

510.286,63

(177.956,15)

(20.198,60)

(1.471.501,79)

1.333.996,20

352.559,67

(574.233,58)

1.225.185,44

(52.500,00)

114.090,92139.564,26

(47.889,14)

88.460,02

(45.323,99)

(13.417,79)

835.428,90

180.248,91

(4.569,27)

(835.428,90)

473.736,16916.056,67

(835.428,90)

(835.428,90)

(72.999,96) (5.507,68)

(20.469,38)

(25.977,06)

447.759,10

68.326,78

516.085,88

(72.999,96)

7.627,81

60.698,97

68.326,78

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Essas demonstrações
estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL sob  o n° 40.25. A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D. D4. 6E.01. AA. AB. B2.4A.17.60 em 06/07/2021 do livro

Natal-RN, 23 de Julho de 2021

CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

CONTADOR

CRC/RN NS 9630/0-0

CPF NS 032.007.464-90

RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CNH NS 0737552448

CPF NS 054.288.394-57
(

;
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Análise pelos índices do Balanço
Empresa; R E H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27

Mès/Ano: 12/2020

Endereço; R FELIZARDO DE BRITO, Complemento; ANEXO ESCRITÓRIO, N.S; 1923, Bairro; CAPIM MACIO, Cidade; Natal, Estado; RN, CEP; 59078390,
Telefone; (84) 32231057

NIRE; 24200470728 - Data; 10/01/2008

Fortes Contábil

Código Nome

Valores

Endividamento Corrente

735.253,52 /(1.248.254,69 + 0,00 )

Endevidamento Geral

( 735.253,52 + 519.979,23 )/ 2.503.487,44

Quanto mais próximo de zero, melhor.

Endevidamento Total

( 735.253,52 + 0,00 )/ 2.503.487,44
Quanto mais próximo de zero, melhor.

Liquidez Corrente

1.638.202,57/735.253,52

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante - AC para cada R$1,00 de Passivo Circulante - PC. Quanto
maior, melhor.

Liquidez Geral

(1.638.202,57 + 865.284,87 )/( 735.253,52 + 519.979,23 )

Quanto a empresa possui de Ativo Circulante - AC  + Realizável a Longo Prazo para cada rS1,00 de dívida

total. Quanto maior, melhor.

Liquidez Seca

(1.638.202,57 - 574.233,58 )/ 735.253,52

Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem lançar mão dos estoques. Tendência Desejável =

Ascendência

Solvência Geral

2.503.487,44 /( 735.253,52 + 519.979,23 )

Se o índice for maior do que 1 (um), pode-se dizer que a empresa é solvente.
Se o índice for menor do que 1 (um), pode-se dizer que a empresa é insolvente

Expressão

c201/(c207+c20302)

(c201+c203)/c2

(c201+c22)/cl

cl01/c201

(cl01+cl07)/(c201+c203)

(cl01-cl0115)/c201

cl/(c201+c203)

Resultado

EC

0,59

EG

0,50

ET

0,29

LC

2,23

LG

1,99

LS

1,45

SG

1,99

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Essas demonstrações

estão iguais as autenticadas no SPED CONTÁBIL sob  o n° 40.25. A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D. D4. 6E.01. AA. AB. B2.4A.17.60 em 06/07/2021 do
livro diário n® 13.

Natal-RN, 23 de Julho de 2021

CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

CONTADOR

CRC/RN NS 9630/0-0

CPF NS 032.007.464-90

RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR

CNH N5 0737552448

CPF N5 054.288.394-57

/
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NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2020

Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27
Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, n^: 1923, Bairro: CAPIM MACIO,
Município: NATAL, Estado: RN, CEP:59.078-390.
Ni RE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

Caracterização da Empresa

A empresa R & H ENGENHARIA LTDA - EPP, construída em 10/01/2008,

sob a natureza jurídica Sociedade Empresária Limitada, está inserida no segmento

de serviços de engenharia e construções destinadas empresas públicas e privadas.

A empresa tem como sócios: MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO

SANTOS, brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens, engenheira,

portador da cédula de identidade n- 1.679.514 SSP/RN e CPF n- 034.451.884-16,

registrada no COFEA n- 2104206073, residente e domiciliado à Rua Governador

Silvio Pedrosa, 228, edifício Golden Tower, Areia Preta, Natal/RN, CEP: 59.014-100,

Natal/RN e RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS, brasileiro, casado com regime de

comunhão "parcial de bens", natural de João Pessoa/PB, engenheiro civil, portador

de identidade n- 0737552448 expedido pelo exército brasileiro, e CPF n-

054.288.394-57, residente e domiciliado à Rua Governador Silvio Pedrosa, 228,

edifício Golden Tower, Areia Preta, Natal/RN, CEP: 59.014-100, Natal/RN.

1.

Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em

conformidade com a Lei 6.404/76 alterada pela Lei 11.638/07 e com as normas e

procedimentos determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por

meio das resoluções CFC 1.185/2009 que aprovou a NBC T  19.27 -

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS e a CFC 1.133/2008 que

aprovou a NBC T 16.6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. Onde as receitas e

despesas foram contabilizadas de acordo com os princípios de competência e

oportunidade.

2.

k
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NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2020
Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27
Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, n^: 1923, Bairro: CAPIM MACIO,
Município: NATAL, Estado: RN, CEP:59.078-390.
NIRE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

3. Estoque - Mercadorias para uso e consumo

Os lançamentos do estoque estão de acordo com a NBC T 19.20 -

Estoques, com um saldo em 2020 de R$ 574.233,58.

4. Adiantamentos a Sócios

A empresa R&H Engenharia Ltda no ano de 2020 encerra o ano com a

conta empréstimos ao sócio Rennê com um saldo em aberto no valor de R$

137.505,59 a serem ajustados nos exercícios futuros.

Imobilizado5.

Para ocorrer o registro dos Bens Patrimoniais a entidade deve seguir a

NBC T 19.5 - Depreciação, Amortização e Exaustão  e a NBC T 19.1 - Imobilizado. O

imobilizado em 31.12.2020 ficou registrado da seguinte forma:

{-) Depreciação

Acumulada
R$ R$ R$ (Saldo)Bens

Móveis e Utensílios 1.696,00 Móveis e Utensílios 1.610,84 85,16í

V__.'

Equipamentos 1.057.874,00 Equipamentos 401.459,16 656.414.84

Veículos 282.309,31 Veículos 282.309,81

Computadores 3.042,80 Computadores 3.042,80

Imobilizado em Andamento

- Consórcio

Imobilizado em Andamento

- Consórcio
156.284,87 156.284,87

Imobilizado 1.501.206,98 Total 574.331,19 926.875,79
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NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2020

Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27
Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, n^: 1923, Bairro: CAPIM MACIO,
Município: NATAL, Estado: RN, CEP:59.078-390.
NiRE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

6. Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido está constituído pelo Capital Social no valor de R$

720.000,00, sendo 45% para a sócia Maria Helena de Sena Pinheiro e 55% para o

sócio Rennê Luiz da Costa Santos, além da conta Lucros Acumulados e Reserva de

Lucros.

Resultado do Período

No período abrangido pelo Livro Diário n- 13, foi apurado um lucro contábil no

valor de R$ 510.286,63 (quinhentos e dez mil, duzentos e oitenta e seis reais e

sessenta).

7.

Investimento - Sociedade em Conta de Participação

A empresa R&H Engenharia LTDA junto com a empresa Haste Habitação

e Serviços Técnicos LTDA em 02/03/2015 resolvem constituir uma Sociedade em

Conta de Participação - SCP, na forma dos artigos 991 a 996 da lei 10.406/02 e das

cláusulas segundo minuta de contrato registrado em cartório, ficando cada

sociedade com 50% da participação investida. A R&H Engenharia atuando como

sócia oculta e a Haste Habitação como sócia ostensiva. Essa Sociedade em Conta

de Participação tem por objetivo social a execução da obra de Construção do

Instituto de Medicina Tropical, a ser executado conforme contrato 22/2015 - UFRN e

Memorial Descritivo.

8.

V---

9. Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos

subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito

.e.
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NOTA EXPLICATIVA EM 31/12/2020

Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.469.705/0001-27
Endereço: R FELIZARDO DE BRITO, n^: 1923, Bairro: CAPIM MACIO,
Município: NATAL, Estado: RN, CEP:59.078-390.
NIRE: 24200470728 - Data: 10/01/2008

relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam

provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras
e nos responsabilizamos por todas elas. Essas demonstrações estão iguais as

autenticadas no SPED CONTÁBIL sob o n° 40.25. A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D.
D4. 6E.01. AA. AB. B2.4A. 17.60 em 06/07/2021 do livro diário n^ 13.

Natal/RN, 31 de dezembro de 2020.

CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

CONTADOR

CRC/RN 9630/0-0

CPF NS; 031.007.464-90

RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

SÓCIO ADMINISTRADOR
CNH Ns 0737552448

CPF Ns 054.288.394-57

k
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão  e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R & H ENGENHARIA LTDA EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

03100746490 CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

05428839457 RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

V

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2021 11:09 SOB N" 20210548746.

PROTOCOLO: 210548746 DE 27/07/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105401372. CNPJ DA SEDE: 09469705000127.
NIRE: 24200470728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/07/2021.

R & H ENGENHARIA LTDA EPP

lUCERN DENYS DE MIRANDA BARRETO

SECRETÃRIO-GERAL

WWW.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação. J
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO
CNPJ ““

09.469.705/0001-27

NIRE

24200470728

NOME EMPRESARIAL

R E H ENGENHARIA LTDA

'IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO
PERÍODO DA ESCRITURAÇÃOFORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

ivro Diário Dl/01/2020 a 31/12/2020

MÚMERO DO LIVRONATUREZA DO LIVRO

ivro Diário 13

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

40.25.A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D.D4.6E.01.AA.AB.B2.4A.17.60

jESTE LiVRO FOI ASSINADO COWl OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

N» SÉRIE DO
íÇÉRTiFICÃbOi QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO CPF/CNPJ NOME

RESPONSÁVEL
LEGAL

VALIDADE

I  CARLOS ROMMEL
BATISTA

i  COSME:03100746490

R & H ENGENHARIA

LTDA:0946?70500p127

5560574462314709371 26/03/2021 a
26/03/20226

NãoContador 03100746490

22/04/2019 a

22/04/2022

128749404902144635' Signatário da ECD com e-CNPJ ou e- Sim09469705000127
1PJ

NÚMERO DO RECIBO:

40.25.A4.75.35.E7.24.E9.BD.EB.6D.D4.

6E.01.AA.AB.B2.4A.17.60-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/07/2021 às 16:28:51

D9.A2.0F.27.DF.93.36.53

33.07.CF.8A.3D.5E.AD.B1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei n° 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL; Decreto n° 1.800/1996, com a alteração do Decreto n“ 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n° 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar n“ 1247/2014.
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CRC
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO RIO GRANDE DO NORTE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO

NORTE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE

DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME

REGISTRO...

CATEGORIA,

: CARLOS ROMMEL BATISTA COSME

: RN-009630/0-0

: CONTADOR

:  031.007.464-90CPF.

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

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

Emissão; RIO GRANDE DO NORTE, 03/09/2021 as 09:08:53.

Válido até: 02/12/2021.

Código de Controle; 8637.9689.9589.7519.

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

1/1
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%

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIDÃO ESTADUAL

FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 0028&8227 FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte,
no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

R&H ENGENHARIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 09.469.705/0001-27

CERTIFICO que os dados pessoais que constam nesta certidão foram informados pelo solicitante,
devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado/destinatário.

Esta certidão abrange a 1® Instância da Justiça Estadual do RN.

CERTIFICA que a pesquisa de distribuições de feitos cíveis, envolvendo Ações de Falência e Recuperação
Judicial/Extrajudicial, inclui os procedimentos do Decreto/Lei n. 7.661, de 21/06/1945.

CERTIFICA que esta certidão pode ter sua autenticidade confirmada em www.tjrn.jus.br, Consultas/Emissão e
autenticação de certidão, informando o número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias.

A pesquisa é realizada apenas na base de dados do SAJ-PG5, sendo necessárias certidões complementares

do PROJUDI e PJe.

í y

CERTIFICO finalmente que a certidão é gratuita.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, quinta-feira, 7 de outubro de 2021 às 16h41min.

2858227
PEDIDO N°:



PM SG A/RN
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Eiiiiiiiii

Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) n? 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.
Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh(Shotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

REGULARIDADE

FISCAL

k
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
09.469.705/0001-27

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/01/2008

NOME EMPRESARIAL

R & H ENGENHARIA LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
R & H ENGENHARIA

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
43.91-6-00 - Obras de fundações
,42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

;!.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
-..íigação
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias  e de gás
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
38.12-2-00 -Coieta de resíduos perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de residuos perigosos
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AVAMINTAS BARROS

COMPLEMENTO

SALA 1601 BLOCO B COND CORPORATE

TOWER CENT

NÚMERO

3700

MUNICÍPIO

NATAL

BAIRRO/DISTRITO

LAGOA NOVA

UFCEP

59.075-810 RN

^^DEREÇO ELETRÔNICO
pHELENASPI 0@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

TELEFONE

(84) 3207-0262/ (84) 9418-5504

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/01/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIALSITUAÇÃO ESPECIAL
******** ********

AprovaiJo pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/10/2021 às 16:42:38 (data e hora de Brasília). Página; 1/1

k
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Secretaria Estadual de Tributação
Governo do Estado do RN

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 25/10/2021 10:16:55

Inscrição Estadual:
20.212.208-5

CNPJ/CPF:

09.469.705/0001-27

Razão Social:

R & H ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia:

R & H ENGENHARIA

Tipo Contribuinte:
ESPECIAL

Regional:
1 URT

Produtor Rural de Pequeno Porte:
NÂO

Detalhe da Inscrição:
Sem Informação

CNAE Principal:
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAE Secundário:

3811-4/00 - Coleta de residuos não-perigosos
3812-2/00 - Coleta de residuos perigosos
3822-0/00 - Tratamento e disposição de residuos perigosos
4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA
4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABÃSTECIMENTO DE ÃGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4391-6/00 - ÕBRAS DE FUNDAÇÕES
7112-0/00 - Serviços de engenharia
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Natureza Juridica:

206-2 - SÕCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Situação Cadastral:
BAIXADO

Inicio de Atividade Comercial:

09/04/2008

Regime Pagamento:
NORMAL

Telefone:

(84)32070262
Endereço:
R FELIZARDO DE BRITO, 1923 - CAPIM MACIO - ANEXO ESCRITÓRIO - CEP:
59078390 - NATAL/RN

Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD:
NÃO

Credenciado:

Credenciamento para ICMS antecipado (30/03/2012)

Impresso em 25/10/2021 10:16:55Página 1 de 1
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PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Comprovante de inscrição Municipai

Inscrição: 1657860 CPF/CNPJ: 09.469.705/0001-27 Situação: ATIVA Data Situação: 01/04/2008

Denominação: R & H ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: R & H ENGENHARIA

Endereço: RUA FELIZARDO DE BRITO, 1923 - ANEXO ESCRITÓRIO - CAPIM MACIO - 59078-390 - NATAL/RN

Atividade Principal: CONSTRUCAO DE EDIFÍCIOS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Regime TLL: NÃO LICENCIADORegime ISS: Homologado

Emissor NFS-E: Sim Desde 06/04/2010

* Documento emitido em 27 de setembro de 2021 às 15:54:24

Natal (RN), 27 de setembro de 2021 às 15:54:24 Página 1 de 1
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WM
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R & H ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 09.469.705/0001-27

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:

1. 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 Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscai, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacionai (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Púbiica em processos de
execução fiscai, ou objeto de decisão judiciai que determina sua desconsideração para fins de
certificação da reguiaridade fiscal.

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

Esta certidão é váiida para o estabeiecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a eie vincuiados. 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. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de juiho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:04:58 do dia 21/10/2021 <hora e data de Brasíiia>.

Válida até 19/04/2022.

Código de controie da certidão: 59E9.A976.70F5.51C2
Quaiquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PMSGA/RN
Folha n°

Voltar Imprimir

€Ai\A
CAIXA ECONOMÍCA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão SocialiR h engenharia ltda me

Endereço:

09.469.705/0001-27

R FELIZARDO DE BRITO 1923 ANEXO ESCRITÓRIO / CAPIM MACIO /
NATAL / RN / 59078-390

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de 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:06/10/2021 a 04/11/2021

Certificação Número: 2021100600531212008456

Informação obtida em 21/10/2021 17:00:16

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



PMSGA/RNGOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

TMIta n°

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA N° 7063451
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte:

CNPJ:

R & H ENGENHARIA LTDA

09.469.705/0001-27 Inscrição Estadual: 20.212.208-5

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo
acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual,
ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de
Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições
devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

\ ̂

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço
https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.
Certidão emitida com base no Decreto Estadual n° 30.416, de 15/03/2021.

Emitida em 15/09/2021 às 15:26:56 <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: 187.61.200.225.

Validade até 12/01/2022.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Folha D°

Prefeitura Municipal do Natal

SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal

N° da Certidão; Código de Validação:

714716914964

Observação:
A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela
internet, no endereço www.natal.rn.gov.br/semut

2183543

Contribuinte:

CPF/CNPJ:

09.469.705/0001-27

Nome/Razão Sociai:

R & H ENGENHARIA LTDA

EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIOSituação Cadastral:

Inscrições Mobiliárias Ativas:
165.786-0 - 09.469.705/0001-27

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito de natureza tributária vencido,
'  ) irregularidades cadastrais, irregularidades na apresentação de Declarações e crédito de natureza não tributária inscrito em dívida
'''' ativa, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer

dívida que venha a ser apurada.

A presente Certidão foi expedida com base no artigo 4° da Lei Complementar n° 168 de 13/09/2017 combinado
com a Portaria n° 004/2018-GS/SEMUT.

( ‘■"i

Validade:

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

Local e Data de Expedição:
Natal (RN), 14 de outubro de 2021

VEmitida pela sessão: 383399045 através do IP: 187.61.200.225

Natal (RN), 14 de outubro de 2021 às 16:24:04 Página 1 de 1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R & H ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.469.705/0001-27

Certidão n°: 28395798/2021

Expedição: 15/09/2021, às 15:36:07

Validade: 13/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que R & H ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  , inscrito(a)

no CNPJ sob o n° 09.469.705/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

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 responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais  e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

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 do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões; cndt@tst.jus.br



PMSGA/RN
Folha n°

ENGENHARIâ

Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.
Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh@hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

í

lUALIFICACAO

TÉCNICA
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PM SG A/RN
Falha D°

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-RN N° 1384777/2021

Emissão: 31/08/2021

Validade: 29/11/2021

Chave: YC62BConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados
Impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio
Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição{ões) de seu{s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ: 09.469,705/0001-27

Registro: 0000005826

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 720.000,00

Data do Capital: 09/12/2014

Faixa: 4

Objetivo Social: A CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS, CULTURAIS,
ESPORTIVOS E DESPORTIVOS OU DE SUAS PARTES; A CONSTRUÇÃO DE PONTES, VIADUTOS ELEVADOS, PASSARELAS, TÚNEIS
(URBANOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS E METROPOLITANOS) E OBRAS DE ARTE; AS PERFURAÇÕES DESTINADAS Ã CONSTRUÇÃO
CIVIL, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PARA EDIFICAÇÕES E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; A CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS (INCLUSIVE
PAVIMENTAÇÃO), E DE VIAS FÉRREAS (INCLUSIVE PARA METROPOLITANOS); A CONSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÃGUA,
DE REDE DE ESGOTOS (INCLUSIVE DE INTERCEPTORES) E DE GALERIAS PLUVIAIS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; A CONSTRUÇÃO DE
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS; A INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, SANITÁRIA E DE GÃS EM ESTRUTURAS EDIFICADAS; A MANUTENÇÃO DE
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA  E BAIXA TENSÃO (ESTUDO, PROJETO E IMPLANTAÇÃO); ELABORAÇÃO E
REALIZAÇÃO DE PROJETOS REUTIVOS A ENGENHARIA ELÉTRICA, INCLUSIVE SUPERVISÃO DE PROJETOS, OBRAS E CONTRATOS DE
EXECUÇÃO DE OBRAS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FÍSICO (SÓLIDO, LÍQUIDO, PASTOSO OU
GRANULADO), QUE SE CARACTERIZAM POR CONTER SUBSTÂNCIAS OU FORMULAÇÕES EXPLOSIVAS, OXIDANTES, INFLAMÁVEIS,
TÓXICAS, IRRITANTES, CANCERÍGENAS, CORROSIVAS OU INFECCIOSAS QUE SEJAM PREJUDICIAIS À SAÚDE HUMANA E AO MEIO
AMBIENTE; TRATAMENTO E A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO FÍSICO (SÓLIDO, LÍQUIDO, PASTOSO OU
GRANULADO); COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA, URBANA OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS,
VEÍCULOS E CAÇAMBAS; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, FÁBRICAS, ARMAZÉNS, HOSPITAIS,
PRÉDIOS PÚBLICOS E AQUELES QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES COMERCIAIS E DE SERVIÇOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, TANQUES MARÍTIMOS, RUAS E LOGRADOUROS, CAIXAS DE ÃGUA E CAIXAS DE
GORDURAS. (ALT. N" 05 CONSOLIDADA - 09/12/2014 ).

Restrições Relativas ao Objetivo Social: HABILITADA para atuar nas atividades do seu objetivo social, no âmbito da Engenharia Civil, Eng. Elétrica e
Engenharia de Segurança do Trabalho, limitada às atribuições dos responsáveis técnicos.

I

Endereço Matriz: RUA FELIZARDO DE BRITO, 1923, CAPIM MACIO, NATAL, RN, 59078390

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 25/04/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000005826EMRN

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
V,,

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: NICOLAU CHIAVENATO RODRIGUES

Registro: 2115176979

CPF: 048.669.974-94

Data Inicio: 29/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 15/10/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO DA COMPUTAÇÃO

Atribuição: Artigo 9° da Resolução n.° 218/73 do CONFEA, acrescidas de análise de sistemas computacionais, seus serviços "
correlatos. r

lOa^iHi
ENGENHEIRO ELETRICISTA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-m.sitac.com.br/publico/, com a chave: YC62B ,,,.

Impresso em: 02/09/2021 às 10:48:58 pon adapt, ip: 187.61.200.22^. 0
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA jurídica

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
CREA-RIM N°1384777/2021

Emissão: 31/08/2021

Validade: 29/11/2021

Chave: YC62BConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Atribuição; ARTiGOS 8° E 9° DA RESOLUÇÃO N“ 218/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4° da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

Registro: 2110438410

CPF: 054.288.394-57

Data Inicio: 26/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato; Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade; RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional; MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO

Registro: 2104206073

CPF: 034.451.884-16

Data Inicio; 25/04/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N. 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

(  J

Sócios

Sócio: MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO

CPF: 034.451.884-16

Função: ENG. CIVIL/ADM.EMP

Sócio: RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

CPF: 054.288.394-57

Função: EMPRESARIO/ADM.SOC.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: YC62B

Impresso em: 02/09/2021 às 10:48:58 por adapt, ip: 187.61.200.225
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Folha n°

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966
GREA"RN NO 1384775/2021

Emissão: 31/08/2021

Validade: 29/11/2021

Chave: Z9BczConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos terrnos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em
débito com o CREA-RN.

Interessado(a) ̂

Profissional: RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

Registro: 2110438410

CPF: 054.288.394-57

Endereço: RUA CORONEL LUCIANO SALDANHA, 1923, CAPIM MACIO, NATAL. RN, 59078390

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/02/2012

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO N° 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contldo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (5/5)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0000005826

CNPJ: 09.469.705/0001-27

Data Inicio: 26/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: indefinido

Tipo de Responsabiiidade: RESPONSÁVEL TÉCNiCO

kA autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-m.sitac.com.br/publico/, com a chave: Z9Bcz

Impresso em: 02/09/2021 às 10:37:51 pon adapt, ip: 187.61.200.225
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Folha n°

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN NO 1384707/2021

Emissão; 30/08/2021

Validade: 28/11/2021

Chave: WB9zcConselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabeiecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa fisica não se encontra em
débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissionai: MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO

Registro: 2104206073

CPF: 034.451.884-16

Endereço: RUA ATAULFO ALVES, 1904, CANDELARiA, NATAL, RN, 59064570

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/11/2004

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEiRA CIViL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO N. 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNiVERSiDADE FEDERAL DO RiO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 06/10/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua vaiidade
para todos os efeitos.

- Váiido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: R & H ENGENHARIA LTDA EPP

Registro: 0000005826

CNPJ: 09.469.705/0001-27

Data Inicio: 25/04/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HASTE - HABITACAO E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Registro: 0000002348

CNPJ: 01.694.415/0001-75

Data Inicio: 10/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 16/05/2023

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

aui.

liSA autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-m.sitac.com.br/pub!ico/, com a chave: WB9zc nsSjflC
Impresso em: 30/08/2021 às 16:28:43 por adapt, ip: 177.89.110.170'

V'
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ÜHiypRSlbtóÈ' FEDÉRÃL. DO' raG/GRÂNDE;Ob fíORTE
SÜpERÍNIENOÊNÓIA-DÊ INFRÂ.E0tRMTUB4. .

ATESTADO DE CÓMCtÜSAO DE SERVfíijS ' t ’ ■ ^ :

Atestamos para os fins que se fiserein;necessários que a empresa R & H Engenhafi.a Ltda, com;sede-à rua.
Atexàndrino de Alencar 877 - Barro Vermelho - Natai/RN, CNPJ M^-OftASOJOS/OOOl-a?, Inscrição Esíâíiual 2Q21220S-
S. tendo como ResponsávelTécnico a Engenheira Civil MARIA.HELÊNA DE.SENA PINHÊiRÕ SANTOS, CREÁ N®
■2ÍÕ4S0607-3, executou os serviços abaixo'relaotenados-para a UPRN, Supérihtendêrtciá'd6..lhfráíEstrutúraí-.sucedânea do
.Escritório Técnico Administrativo inscrito nb.CNPJ N“ 24385T10/0001.-"83, Avènida-Senadpr Salgado Filho N*-3000*Lâgoa
Nova - Natal/RN. serviços de engenharia referente,s-ao çtíjetó da Pçiíaçâo modalidade .concorréncíaíOS 2011 -ÜFBN,
Bonatántes-do serviçodeConstfuçâodo Restsüfánte-lJriivérsitârió tíè JuhdIáí-EscdíàAgfteòlafÜFRN,

'OBRAÍSERVIgOi' jConsinição do Bestaufante ÜniVfrijtifiai deJuntliaPEseola AsfiegíaftiFRM;
iocal:; Campus de.iaâCaitiá

Uaiflade . QOÃWT.B.{SeRlMlN&qAO PE SERVIÇOS-ifem ..
SERVIÇOSl Í.Í2- •âiso;Haca-d^ obra:em. chãpa-zincãdãfPádrâa UFRN)
.B.gS3yj.állLasIa..ái.6.bC§ : :
Rasgaaem-c* ismu^eza manuai do InclüsIVé bol:g-f<srá
li^cacáo d<i-.f>t»ra- com ̂ gabarito úq msdcira
,UQcicão'grov$5Óda;de áqtra g csüoto

14
1 «7.3,47 •.2

:.873.4? •lâ.
:84?,47c

lã
m- 1,00-'1.5

U0uçSp prov!sària..dô er\ergia para fyndooamenio de máqutnas é-pars ppntds dè lu? provf<;driós. UH-Ú
h\rCdT>tá<ro dê oPras com cober£Uf4^em ísMrn de parèdès,;pom>s;elandtas em chapa

comoefisadã e.;gjsQ'de cüncretQ desemggbadór cQníQrme-nr-XS/fntf
ísolámedto da ot^ra com tela de afdniti galvanlzbdQ^ fixada com n)oui^o;:dé;e?5ncrétò# altura; lívre 2rn
MkêMAiJMH...aM.às...ojJ.Lmiojida.obj^^
Corte; mcorte-e remccgo de án.*0m iiKlu>r^da raízes diamérm i5 a SDcm' -.y.,,.
A^lm?n|stfac^o üiraUfa obra- • ' -

zç-ofjo.1.8

m
m (jK»«b :: ajw. -Mfi.

2.0 MOVIMENTO m fmm —: —.—^ —
escavação manual de vslas-fm-^sófa-dé-ía.- Caíegoria, prof-afê 2m. InC b«3-fora do material
teStiltenSe'- ^ ^ i .,, Z-Z-Z ^ ^ —
A!:e,fro apiloado em camadas dé'28cm 'cóm õmár&i.trno-
Reaterro aoitoadg da vaias fe'CTva£ Pára fohdagão -

m, 2Wi».

,wj22
m-M,

EUNPAÇÔES3.0-
•c,}<^3Sapatos em coriei;6tfl'armadò,-fcX=:30Npa, ir.êiüffidoTorjfiiaè -lançameritó a Lontroie í«çn'òfügíC9 do

rnsísisi ; : ; i ^ ——
Alvanana de ern}s#S3mento;.com''fiódr8 .rdch.ao, emRrégarid» aí-gamassa-da címento'# areia ncdla, po,

34

M3Í ;Zí,933.2-
traco 3-:4'.- :
Usti 0 da cor.crêto- traço-líaiSespessora-Sern.,preparo 'mêeânico, incidindo íançameofe.eróderisimspto M?. ■ !3#,99,-3'.3

Cinas Iflferjor erji ecn'ü‘etó'aiSiado,FeK=3pMPa,' lf!clusív’é forma,'lançafn^ewto e.ÊOrttrô!e.tec;rio%i£:!>'yici'
.aafctefe, I : F ^ — ^ ^ ^ —-—~
líttpêitsiesbiraaçào csm pinttir@;asf#,ttRa a frio p3ra;gs,tfê|.úlUraasfiadas .dps Saidcatnoso EMfâf (02-
áernãõst ^ ^

• Ml; mmm--

1:5(

igSTRÜTI/áA■ 4'.q
]26,mPljare^' em concreto armado; F^^3SMpa* indasíve forma, tançamento- a tontroie-íecnoEoglco: do

concreto.. “ ' . . .. • -
Víga$‘em concreto armado; indpsíve forma; lançamento. e ■cofitrplètecrtológíco d.o

—— —™
Vergas € Cõotra-verg8S'èm:cóh£fêtd. armadpj jiOxí.O cm (íC>K«0,SMpa)
laje maciça em concreto ârmadaf:Fck™30Hpa';.íh.cííJíndd ÍQffiia.e.íançámenm, Conforme prdjátó.

L-1

m- 42i644v2,
3,8<i

«O' ■25,03
4 :4- ■ ■

m. 47,27Laje prê-fâbrícada treíiçada, unldsrecionaL para piso/sobrecarga-2.080k'g/m2,.espe^iira-25001,
capeamento Scfn e-elemento ce enchimento EPS espessure 'ae lOcm, concreto FCKe^ibNPâí.lhClusiye-
forma, lançamento e.cóntroiè tecnoíógico do concreto. Conforme,Pro}eto,

4>S"-

■mm?á2Laje-prérfabncada- trêEiçada^- umdlrèdonãh para torro, sobrecaréáJSOkg/mi, espessurp
Laje-pré^fabricada treiíçada/.onídíredonoi/para forro, sO!breC:arga 150ke/m2, espessura i2cm,
capeamenlo dcn? e elemento de enchímonto em EPS de OScm, concreto fGí<“30HPa, mciustve forma;
ím\Cãmmlii,^t.(irih-ú\pjtièmúiíiúlc^.üú:múcrBm..Cm

4:ô.
í^- W'4,7"

ÂLVgHÂRÍÂ5,0
i;5i7,?2^ívéhâria de vedação.cgm tijoío.cerámíco fòrado de 10 :< 20 y 20cm,.espessura cíe;pafècife de:;lOçm,

Itinfas de i2mm.com argamassa mista dedímentc.xal nndratada e areie peneirada,traço
S.l,

m. 204teaAlvenaria de verf^câpoom^bloco decpncretb celular tí e 20-x 3ü,x SOem^ espessura de pareded;e:.30cni/
Juntàs.da 12ním com argamas^^mista de cimento, cãf hidratada;^ arelÃ.penelrada traço 1í2.;8

5.2
N. •

=RE COM ORI
Etó

/



PMSGA/RN
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Bâldrarne coni Ujôlo cerâmico furada de 10 x 20 X '20cm, es^sssurá de' parede da-20cm,:juntas de -
Í2mm com.aroamassa mista debmentü-e areb-oWfielrádá.traa) ii4
Cobogà. pré-moldado- 10xlQmi> asseotado^com argam’a^a-de -driientò: e árak, traço 1;4. Conforme

S;3

m ■BA \

S.S, Divisória em;granjto.clnza andorinha, esp; 3 cm, polída nas duas faces,, assentada cierg. úe címemo e
areia.média no traco li3: '.. " ̂ —
Alvenaria de tijolo^cerâmico-maçrço dé S-JcilO x 20 cfri, éspessura.de.patedé.aô_10cm',.ju-ntásaé-.12mm
com argamassa mista de cliTajfe,^tJtiijMãljaj£ÍrS!a..náe!r3da'tráá;ft2i8'~ ^

IS.m HiS;S.S

8,00 COBERTURA

Fornecimento e Instalação dè.éstrutura-Elé madeira: parf .telha-òndtitariã tíe fibroc>meirto, apoiada «m 310.0Í&.-1

Ms
aiItSsFcmeclmentom instalação de.é(5he:itMra.;étr(.telhas.Héfibrtíciínèrsto Ointn con Inchcsção de 9%,.e- ■;

acessórios cara -mstalacão. .. * 1.
B.'yfo.em concreto armada coiri espessura de 3cm  e largura ae.-40chi -
ímpermeabílEaçâo-cQm- manta asfáltica de polléstsr com 3rom tíe espessura, ariusive.artcotagem- com
IScm de altiira.sobrs paredes, regularização g/calniento para o ralo-e-piotecdo mecânlçs, rnarqulses-e
Oiapím ernmoiKrela simples,FCK=20Mpa,.lar§ura:tíe ZS£íTi :e aitura de Senl

6,2

!■! e?;3S6i3
:ê«,796,4

,?í«esM.S-S
W Síi75.Calha em alvenaria de tijolo cerâttiico maciço, esp.r Sem, com largura de-AOan,: rabflçada çam

aroamassa-do cimentcre areia-média, no tracò 1:4 - -
6,6

-si«Fornecimenta-e instalaçâoide esquadria íJe:a!umioiõ ar(ádK«do cor, prstQ-fosco. cdm ytdro terninado 4,0
mm'dom peífcutaicor qraõte, tipo.corrsr, com contramârco, ferragens .de aço lnoxidável,,lamarihp.d,20
.x-Q,6a,-üia3:. ^ — — .1—-
FofwcimenitQ-e instataçãoide .esquadriâ.dê aiumIitia afiadteado com vidro l8n1iriâdd'4,0 mrn, sobre as
portab 6 èaíastIs-nütrís8Ó, illstr!i)uíçao,-carnes, veg.,- sucosi tipo fixo, coWformé.prpjeto.

0.0-7^4

iS 43^087’.15

IMSTALAÇÓES EtÈrMCAS .
Ponto-oe interruptor composto de. ihte.rfijptor, simples'Í0A7220V, eletroaulos, cabòs eVpiaca.dXl
confort^e orolelo ;
.Pooto delntfrrupcor:composta de interf-uptor 2 seçõêt iõA/22í3V,;eÍetrod(!!toSí' catsos e pí3ca'4X2i
oMgim.e...Qtaleto,, ^ —. ——__
Ponto de.mterruptOKcompcstp- de' íriterriiptor 3 seções lOA/lZOV/ 'ele.trodútps, çâpps e placa 4X2.
6£0l9tmd,ei;<>M,o ! ^ ^ 1 — 1—
Ponto de interruptor compostô-dé ihtêrriipto-r-pBrateló i'teí:ià Í0.A/22C1V, «Idttptíufps; ça.bds^e pleça
4X2 conforme croieto ■ . - ■
Ponto de interruptor campost0.a.è :!!iíérfíípfdf'-parâtela'2:'téste Í0A/220V, .eléttodütps,, caBo&é-Riaca
4KZ..CQoforme.nrp.t£tB ^ — ^
Ponto de força composto de tomadas: 2P4-T e univer.sal, efetocaltias, etetrotíuteSi cabosie tomadas,
£a!i£am2a.mjgíSsii — ! —
Ponto para:condl£tonador de ac tipo-:'airspiic.'torri fiação de 2,50 mwii
Ponto de Iluminação composto de cabos, eietrodutos, c» fe totroca:h3£,êdnforrhe:;p'rójèto.
Luminária de sobrepor para 02 làrapsdaa.de 32w, corpo-em thapa de açwtratada pelp -pj«aíSso,íle-
t<!statl2açâo:coppo e:aíetas retas-ei#» alumínio polido de-aito. hnlho com; um reator duplo de alto fàtor-
potencia >92''3 (certificado), e duas lampadas fluorescentes 32W 4iaOK. Eonforme projeto,.

8,00
UM8i00í

UHi.SiOíS(
\

-  3,Sü-:UH.8;g.03

:WÍ-- -3,OS5,004

•US 3,3»:8;:005:

í
8.006

1■UH. ;  1:1,088.007, i
-UH .tSliOO-8.008
.UH tç?.»»-8;009

Luminária ■de:S£!ibr€-po-f.-etn-materiãl..tprrnbp!ásíiçd.de-engenh8rra,.çprh:'/!sor;pollçártot5atd atiM-cliamá
e lâmpada.cQmsacta eletrôTijca oeSOW. CdWfprmé proieto- ^ l
Lurninária tloo-tartaruga, corpo etn pXéi.refíétos- em globo de vidro .eorn uma fâmpadã çompacta 60w

'UH- 12,088.ÍÜ0
í.-lN,
r í:.UN ■17,08

O ,
UM- ■t.»QGB72 -Terreo: Quadro de embutir-'de 32’módu!ds com b-8if3me-ntO:trifáslçp--22SÂ, barrameitto de

neutro e-barramente.-de Terrai com dlsjuntor-geral de .entrada, termomagnéico ttipolar, corrant®
nomina! -ISOA; Ol.disjuptor termomagnético lrlpó|Sr:!íe-45A, 01 disjuntor'terrnoroagn.étlco;tnpolar clf
tOA, Os a&juotor tt rmoniagncticu trtsciar ae 23A, 01 ciSjuntos ttírmo'iia9iíél(..o iripoiard» ICA
Disjuntores tripoiares corrente intemjpção.-ÍÓtcA  e disjuntores íTÍo.nC!p.p.íaí»s çérfBnte.cSe.ífvtèrwpçSâ
5XA, todos.operaotío na. curva “C'b Marma OiN> conforme projeto

gi0,12:

y)
4)rr

■az--

yh-UHQOlfS - Tárreo: Quadro da erribuEir tf8.32 módulõs com barrámenfe trifâsiçõ‘lS3A, barramsmto.de
neutro e barramento de Terra, com disjuntor geral de entrada,- tennomagnêtlco tripciáQ.corteme
nomínaí.ZOArCl-dtejiiíiter tarmcmapéóço monopoiar de lêArO.l disjuntor termomagnàtfcoimonopoiar
da-13Ai OB-dtsJuntores termomagnéticos monopolares de iOA. disjuntores trlpQlarss corrente
Interrupção lOkA e disjuntores monopoiares corrente de ínterrup^o.SkA, todos opeca.ndoiWa íurvá "G”,
Norma DíN, contorme-projeto

lioo'8i013

^ fo
^:-€ i

t"f
f.

í\

UH;QDtF7 - TárretK Quadfotoa embutir tíe 32 môdules corn ba.riamento trifaslco ISCA, bártamentoi-de
neuíi-o e barramento-de Terra, eorii dlsjuntoF-geraj .tía. aníradái termomagneoco tnpòlar,;Cõr-fèfité
nominal-leAí Oí.disjuntarterniomagnétko monôpolar-d®-léÀ, 05-disjuntores-tennoriiagnáàcàs-
monopolares-de-itOAi Qisjuncores irlpuldrw corrgnte-interrupçio-  lOkA.e.rfisjuntoies mahopoiares
corrente dâ;interrupção SkA, codos.-operando ria curva-“Ç", Hcimia DIN, canJorn-iB-préJeto '

B;0t4. i
i

ii

*. -r

UH. t,S?QOLfS - Térieo: Quadro de emsubr de sa.màdülos cam.Bartamento tfífâsico.TSOAi barramsnto tíe
n8Ut«s 'è bárramãntú.de -rerra, caw disjuntor gerai de «ntrads, termomagnético tripolar, corrente
rtoriifnai 20A, Oi.itfisjuMor termomagnético monopolar.de 13A, OS disjuntores teríMomagnéticos
monopolares tíe lOA. Disjuntores iripalares corrente interruação lOkA e disjuntores monopolares
CQirenteide Interrupção SkAj.todos operando na curva "Gf.-.rtorma'DIN, conforme.projeto

a.ois

UM :i..08QQDLra - Térreo: Quatiio de embulir tfe 32'rrt'6ílLítos com barrsmentõ.trifésiep. i-;5DA,-b.a!Tamentp;de
neutro e barramento de-Terra, com tlisnintor oéral-de-efitrada, t3rmQwàt!riêfeo.'tTÍp9Íaf...cgrfS.aLe
-Q.OUr4-- RaffiperaçSor Quadro deiembutlr-de 24 ..mcoulos com:barr3nié(il;o:.MfáS!CO-10QA/barrarrier)tò
dá neutro-e-barramentQ-de Terra, .£om.íils)un'ter geral <1« eiUrada, tef-rnomagriético tripular, corrente
riómfnsi 40A, 02 disjuntor tórmtmwguétiwi tripolar de iOA, 03 dlsiUnt-pr (ermomagnétlco trlpolar de
iá.Á, Ü6 disjuntores termoinagnêtieos munapolaré^ de IfiA, Drsjuhfãtesírlpoiàres ajirerite imersunçaõ
iOfcÁ e disjuntores monopolares corrente de intertupção SkA, tódbs operando'ria curva -"C*, Naima

8.0.16

UH i:oa^.OIT

s

\ I

tU A,-8ÚiO ria»v»r.
■%''

- j'.

n -t



PMS"GMr“
Folha n°

8.018 QPLF3 ̂ PádarlaT^üadro de embrtírifie 32 raódutosxom ban-âirÍÊfitri tufésnri tÒOÃ, barrapipntp de
rteutra e barramente de Terra, com disjuntor gerai rie entrada, tfrmomaçnédcs trípolgr, cor«>nt»

termomagnêíífo tr.poter «e ̂ 2A, 01 diaju.rtor tcrmomegnáttco trwoiar de'
.M, 01 flis}i.nt<3rtarmomagnèEico.mQnopg(ar .de.l3A, Disjutitergs tnpoteres corrente infârrdpçan lOkA
2 diswntoras monopoíares.corrente de Interrupçgo 5kA, todna operando na eur-.-a "C*, Norma MN
mnfr.rmo rimioM- ; ■ ' ■ ' ■ - ) - “ f
QDLFõ - Bombas de Incêndio: Quadro de embutir de Í2 módulos com barramêntaiErifésfco lÔÕÃi
barramentó da neutro ê barramente da Terra, com disjuntor jerai de entrada, termomagnético
tnpoíar, corrente nomiiiBl 20Ar03 disjuntorestermomagnêticos tripeiares dè i3A, Oa.disjuntor
temiomagnétlco monopoiar de IdA. Disjuntores tnpolares cofrdntà Interrupcâp lükA.e disjuntores
monopolareâ çotrente ds interrupção 3kA, todos operen.-io na curva "C’, fjurma DIN, conforme projetei

iiN

4
. (if'?:

I
8.019 ''5

J,!

v

Cvi
8:a2Q QDLFl - Bombas de recalque: Quadro de embutir de 06 módutos íom barr.ttnenlFmMSâíK™

jarrarnento de néutru s barramento-d.s Terra, com disjuntor gerai aè entradj. ter.-nomaqoético
rnonopoiar, corrente nominal ZOA, 02 disjuntores termoroaanétícos trípslares da lOA.-Dfejuntores
Wpolares corrente Interrupção-lOfcA e disjuntores rnonopolares cocrente de Interrupção SkA, tod.os
■onegjrir ia_nuute..!:c;_Abpmt,3..:ntW..ji:>ntome.nrniei'n. "  ' J "I•u(fl8ümento «tnstalaçãu.de Gabo .de fibra-óptica .gefeadaj de quatrc cabos mültímoda-SO/az.SuH 4f

UN

'B.Ü21
u ■dop;«a

8.D2:2. Fütnecintsfito e instalsçlo ds.eSetroduto. PVC soldáVe! 1'
K!.fltoa.--fctgtefQne- ' '
Fonte-tíe -lóglca/teísfoiie rampcste de 02 Tomadas íBÍÍ-era'pVacá 4X2 ou em portã~ ”
equip»rnet!la,indusíve:etetrp!iutos„.sletrt!ca!hàs ení ctàpá' jè-aálvanfeada a Fogo e cabos, eateaèfiã 6,
fimfonnaotofeto. f <■
Fomecimento.e.lnstaiaçaóiag Pc cord cat'6 c/l.Sm  " ^  ̂ ^
Fornecimento e Instalação de Fateh::eortt cat 6'c/i:5m '~~~~' ■■■ ^ ^ ^ ^
MentlHcação.-áe pontos de lógica: — --—

-instalação dé-Conversor de mídia lOAíDO/lOÒtx-lÕÍÕSX padrão' -SSP’ ~
£Sí!.f'.d?çãí> com ernissSo de.reíaünõ cat6+f(bras «— ^
Subramais-eomposto de 3.cabos semingidos IKV de 4;Q0mm2:.
SÜbrsmais composto do 5 cabos-semlrigldos ÍKV de Ígj00mm2: ^
Subramals côrriposlo te 8 cateS-semirígidos-líCV^dVÇiÕanridZ.-
R^ai de entrada’gera! do QDG nofiw dIstdncla-.dg-eãiQOm comietetradyto dè 2"?B,'Compoko dã
3^5 mm2 / INSSmm^ / lT70 mm^ cabos samirígiaos lKV,;inc)uslvê conexões, confofwe projato

Fprnedmento-e insta!aç|a dé-eietrod!Jto.'Pyc:soidáVe.(.3/I4^bom, conexões para-sistema'tíé3ttjé«S deTV'eAlarrna ' - " ' '
Ftemecinianto e Instalação dei#«roautoTOC.sol<fâverr cbrn conexeSii^'Í!s5ma

CQm.conexõeStpara- jnteiiigaçãordô retíéids. 2Dô;S0

8<023 ■m. 4.00-

8.024
üN,-

M?s-
UN- 4,00

i8:02§
ÜN í,00

8.027
UN um.

B:D28
um:8.:D29

36,00
8iQ3D Ç^OÔ-/'
B.03ÍI .S3,00híi
8.032

M Ê0,ÔÔ

A
ç/J

lí
18:033 í.ui t

53

.a.034 I;'h\ mas %s
c.

Sá
U

s r-
r

T

B.vOSS
# TV-e;Ale'niie. ■ ■■■' " ■ ' '

¥ 4%m.
o

í' 'Ür“O

frí:8.036' Fornédmento-e instalação ide Sensí de grésçnça Infràvérnáiho Passivo Intérrtp IRP -sio.-jFL Uíí • ;íS,Qa

<15

^ -
8:037 FprSéetrnentae Instalação.dc Sirene eytatna com nível sonoro dé 120 Bb. i ^ —

farnecímento e instalação de Cubo eudxrõl tfipõiãr67% dfeMaihá para circulto'i>(yárioriÃrT»
FornéCimenro e instalação de Cabo CCI - 2 para istãma ite ãlaifne' — ~ —
eáixa.dè aterramento em aivenarís ds tijofe maciço 2Qx70x40cmJ rei^sbáãlíjtsrnamento çom- bart»
Ilsa (cimsntd e areis, traço 1:4) e.»2,0cm, cpm tampa p.to-moldàdá de-ccincrete-e fundede concfeto
.lSaa.g-UDg <:.:-ss.c3.v.3£ão. e confeccao,
■.Caixajdé.-passagom CN 02 20x20x12 cm
Fprneciróento.e instalação .de Gaoo de cobre :nu.3S menZ, íncfosfve fixadores e braçadeiras
amecimento e instotacao. '
fdrnéçimento 8 instalação de Cabe os cobre nu 16 mm2, inclusiv-é-fixsdorcs ê bratodesras - ^
fornecimento e instalação.
Forrieciriiento e <’nstal8ção de .Cordoaiha''dg cobre nü 5o"mm2. ^
Fórnéciimento e instateção de eiairjdyto ás pvc tigldtosoTdavei-asffim.d''), Inclusive tonexões--
a£afiEim£ate.e.instalação, ■ ■-- ■
Fòrtiecimsnto-e..Instalação rfeTermlnai.aéreo-eití aço'galvanizado eám' básijide fix8çSa 'h=='60ini, -
íameeimento 8 ínstalacSo. . . ' ' .
Fornecimento e lastataçSo de Haste de aterramanto de cobre com alma de aço Mpo "coppèrvvea",
m.edlndo ?.fS" x 3.!10.ni....fm:ii»dmgf-to e Instalação. Incliiifirio s9*da exotóitnicá-.
Caixa de aterramanto em alven m de tijolo maciço 20x20x4Q£m, revestida Irsternamcíjte comibarra
Ils3 {cltoento.:e*arela>:traja l;4).e=2;0cm, com tompa-pré-moídada de ceneríto o fufttió'de coneréto-
15m,P3:.tino-c - e confeecãn, ' '
Cama de nspeçlof conector de rr.rdlçao, caixa em chapa galvanteacfa cfiSfnedtro.dé: 20 x 2.0. x - í2cfn,
conectada a «ietroduto e fixada 3 parnde, nas descidas d3‘malha ds’captüra '--fQrnÈàiméPfct c
InslaiaçãD., .. . . . '
Fõrneèiménto e-lnstaiação.de.captoofffanklii')" com mastro;-,dé'8rn, confórnrte grojeto»

O1
üí< 2,tO

8.038
M ai.ia

S.D3S-
11745

m 4M

-  '14 :
M ^ . 18.04Í,

UH 'ãiM'i ;gz:08;o42;ai. • 4.
•M ■2324.0'

■Z O- ;0,8ii04:2<B2 ■
^ o*«: 4 '

3  '

73,OS

08:0,42:03 .4
■U

08.Q42M^ M

QBimiMS/ vu ^

08.042.06^ VH 54.Ü-

'0.8-,04'2:07 •UN- mú:

a8L042.q8 . -üN 9,90.

03:042.09 UN: j>gs

MSTÃtAgÕÉS-MDROSSANrrÂRlAS ^ ^
Cprn''tobu)a.ç5p spidável.de^zsrnnij.e-saídácom copxld ÍJRM

9j00
etaòi M ■9S,fip

9:002 Gflfri .tubuíac3C,Sbltfãy,ei.áR'3gmmi-:á:5^ecem conexões para .véivula de-Besãija ' '
FôfnKjm'6ntb-a'ir!slataç5d de-Baneatís em granAo Cinzs onaorlnha, para-bantfsíros, ésp-:: 3cm, polido
em í fuma) faeéj;assentaaa ççm srgkriassa de cimento e areia médls, no traçu 1.3,-conforme projeto.:

vi.ffla
9:003-. f22 :tO;,0S' j

Otoiíáã.sfc
s-:^F CONFERE COHI' .íi’

J.EM,/ i

natiJr

/



PMSGA/RN
Folha n°

.9;004 fohieçímento.e instsiação.de Bancada .em granito cinza andorinha, para pias, esp,; 3crri,.poSic!o em 1
(üma) .face,, asssntadó com argamassa de cimento  e areia média, rfo traço l!3, conforme projeto;
.í.CcEtah8a.) .. ''
Bacia sanitária de lóuça.sifonada, com caixa acoptada, fabricante de la linha, com acessórios
áínplgíõ£....iiàL-Asseiifo, '
.Bacia'sanitária deJòuça com abertura frontal, sifonada, fabricante de l.a.linhà, com acessórios
gkní)iá!i;psdnciMvá..ássfentft.pafa:PNg ' '
FòfnécimentD.é .instai.açSo de Vàlyuia èrri metál-cromadd p.ara descarga (banheiro) de’'l.t,^2 polegadas

«,:23i

ÍC--2

9.005 ON

9.00.6 ÜM r b.

9.D07 ÃPÕ '

Lavatório dè toüça.tiranicai sem calúna; sifão.cromado., válvula cremada; tornéíra em aço Indx.
FomeclmeritQ.e.Instalacâo d.e Duetia Higiênica em. metal cromado. ^
Fórnecirnento .e jnsfálàçld.de cuba iripx para pia, iridujnao válvula inox, slífàc, cfçmãtia'ç tornêlíã'.'^”
cromada, ’ ' 'V-
Forneclmentci.edfistata.çãD de-Tangúé de Lavar roupa am.Harrnore sintética, mdüâive" vãlVulá cfotfiadã,
teroelra Eiáspca; : ^
Fórneclmenfò einstafeção dè Cuba.em touça para Lavatèrio, inCItiindo válvula Inox, sifão cromado e
tarrselra cromada. . ' '
Fòrnecimentõ e lnstaiaçãd.de válVúiá cóm chuveiro pressrnatfc-antivantiallsmo enrome
Fornecimento ..ádlfistaiacão de tg.rneira Je sérviçd bu jáfdím eom ro.sca 3/4‘'‘
Lavatorio de canto e.m louça, sifão cromado, válvula crornada; torneira em sço.ínox, barra de apoio
i.1/2** Inox e cHaoa TristáMca òsr^ prütgggr fiífgo; ^ ' '

liOOS' Ví4 ••.4,qo-

^.009 •ti,CO

9,010 UN J4,00

9.011 üí^ 1,00

9;012 U.N •ISrOO

9.013 4,00.

9.014 .30,00UN

9.0.15 • UN ?2.0D-

9.Q1.6 Fornecimento eifis:tglação de Rggistfo de gavetaxofTi.içanop?^ çAornada de .
Fornecimento-elnstalaçao-de. Registro ̂ e g^vgta.comLCánopla cromada^de l.FlM"

Farneclmonto elfistáfaçag de..Registrodè'gaveta corh.canopia cromada-dé 3/C
Fornectnf^ento elnstálaç^o. de Rggls#õ cfè gaveta com canòpía cmmada de 1.1/4.'*

.UM ;s,oa.

9.;0.17 ■UN.

9.018 ••UN VI,09

9)019 UM'. ,':,3,ô3 •

9.020 Fomeein^entoeinstalação de Registro.de gaveta bruto: cle.'l-.l/2 • •,UH’ = S,ÍKÍ

9.021 Fornecimento e Instalação de Reglstro-dg gaveta bruto d.é.2'*
Fornecímefito e (nstâíaçãó de. Registro ;dé.gaVeta: bruto de 1"

UM' '4,Ga

9.022 VM .C;00

9.023 Fornecimento e Iristalaç3o de-R8gistro'cle gaveta bruto tíé 3/4" .UM .io,ec

í )
^9.024 Fómeclrnento è.instàlaçlíò de Registro-dé -gávetá bhitd: dé i.1/4^

Forneçimento^é .instalação do Registro.de,gaveta bruto de 2.1/2**
.U?í

9;025- U.N .2>çq,.

9.026 PVCsoldávei para-ágüa de 25nim M -^.00

9.027 PVCsõidável para Jguã dg;32mm M 109,89

,9.028. PVC soldável pararãgua de sQmm M 46,00

9,029 PVC soldável para água de 60mm • • 77,03
PVC soldável gafa;igya de SOmm (ÜMPFZA/E)crRAV.ASOR].9x030^ -.18,00

9:031 PVG 'soldável para. água 'de 4Cimm M 29,00

PVC soidávei- pára, água .dè 7Smm.9.032 .-s.oa

9.033 Portto dé ésgoto.Cóm. tubulação .d.e RVCyPBS'-? .4Qmm i23,Gy

9.Q34- Ponto.-dé esgoto^m tubulação de:.pyc-PBS 50mm UM ;:â4,00

.9.035- Ponip:.dé esgdtó;com'túbulaçâo, dé PVCtPôS:? ICOmni •UM:' ,12.00

m9.036 Fornecimento e-asseatamento de tubo|aç|o .PVC-PBS  - saídável de lOQmrn, .Inclusive abeftora dfcválas,
ceaieifa, recümpòsiçJo do acabamento do piso êxísfentè.

. M7,00 i

.0
9.037 Forneciniento e assentaménto dé tubuiação PVC-PtS  ~ salõávél de lSOntrfi, ihcitlsive abertura dé.Vâlas,

.íi.áto,rg?;,i:gco.rriRpaii;ãn d.P açábgmePte.tia.Blka-fiktetefi.tfe : ■
Fprncíciriicnto e mstôlaçãò de Caixa sitonadai ISOxlSÓxSü mm, incluindo gfãliia metálica cpm' feébó:
Ciscámotnável n'porta nreiiia .cromada; .
Fornecimento, c-.instaiação de Caixa sifonada lOOx l SÓxSO mm, incluindo grelha metálica com fecho
escamotfiáveLe porta.grelha cromada.

!,l Zi.OO

9.038 UN.

i

-tM9.;039 UN .tp,oo
■Bu. 1 1

9.540 Fornecimento' e jrisfàtóçãp de Raíôsifònado Clllndricd. Reforçado lOOxÁOmm. Inéluindo gelhã elporta
orelha rromárias. ^ ■
Forneclménto é ínstalação de: Caixa .sifonada 150xl85x7S'mm,.íricluindo.gréíhs metálica com fecho
escamotoáy.er.8 porta gralha crom.3da. - ^
Caixa de Inspeçlo em alvenaria de tijdtos cerârnlcos, medindo 0,60 x 0;60^jrtdúlndo lastro e tampa da
concreto, .conforme projeto.

VH íl.ÇS

■Qr532
9:041 -1.00' líUM

^ '0:Q
f

13;00 -o

ai' .rt
Ck ? *:

J.Ofl

9.042 ..UN-

#■
9,093 Cáixá de gardura,.sifonada, ém álveriaríà de tij61os;èerâmtcas, medlridci 0,40';x 0,40; Incluindo' lastro e

tajnpa dé côncrétO', conforme projeto
orj

9.;044 Caixa.de goroura espaciál em álvanéríá de tijolos cerâmicos; rnedihdq. 1,10 x.1,10 (medidas interiias),
.(nc!w{.nferis5trog;:,to,m,b:a'dg';.5àpccfitoi:C0fifotTyie.pro'iéto... ■
Ca.ta dé Inspsçâo. em alvenaria-de tlj:olps;cerâmlcos,.mEdíhdo O,6C!,x'O,60; !nèiülndo lastro'.'e tâmp:3;.de
.smkts.i£aafiiffla-pxsiaá I :. ^
Ramal de^vgntiiação esgoto com tubulação de PVe-PBS ? SOmni, tnc. canexgcs

UN .J.oa

9,0,45' ON.. ..i.íP.

9.Q46' tS,M

ao.co9;047 Ramal de-ventilaçSo esgoto com tubulação de PVC-PBS ? 7Smm, Inc, cone.xSes
ponto de.esgoto.comrtubulaçSo dé Fpo TtSOrnrrFriBR.SSSO, Inclusive aplicação dé fundo preparador e
pinturá.com.esmaiteslritétlcq nacdfioreta.
Ponto;de,.esgotO:COiri tubulação dé FPFP V,75mm' MBR-5580, inclusive aplicáçSo de fúnao preparador e
piritúrácóm.esmaite sintético ria cor preta.

LM-

U.V 3,Ç«9.048

Uíf -2,t»9.0,49

UtJ9,050 Ponto de'e.^oto com tubulação de F®Fo 7.;lQOrhrTi KBR-5530, inclusive.spliCaçâs de-fundo preparador o
pintura cofrt.ésmaitê sintético na cor preta. ^

UN j.039.S51 Filtro An3eróbio (Çomprimento=4,5gni; Largura= 4,50rn; AltUra=l,8Dni (medldãS internas)) 6m
atvehãftá dè «jóÍQS cerâmicos furados, 20x20xl0çrn, as^htstíos corri argãmessã de cimentô é.áreia
traço 1:4, cpnr pjso ém'concreto h=Í2cm, parédès émboçadas e'tãmpá ém tóji de concreto pré-,

'f/mv inr p«;'r^v?ár%r, t» hora-fora írnnfDfmg
Fossã-séptica, (Gó;mprinnetitci=s;30m; 'uargurã- ZvSOm; Altorá=2,40rn (médSlas e.xtèrns6)) ern
álvênarla de tjjpíos cérSinicos furados,; 2dx20xl0cm,., assentados com argamassa de cimenlo e:arsia
^rgf7^•^ 1 'Á i.'kiA..ãJí.£:chim.1,7rrTf •fianaifÁag ftmlhfiiradaa-a.'.^amaaJ

Ô.0S2 ÜM' l.OG'

A

i-



PMSGAM
Fiilha 11°

9:053 (^«^laas eSmas)) e,n alvénaria'de tijolos ceremícos furstíos, ZOxZOxlOcm, assentados, no seridita do fíüxoi corrí-tiroamissa áé
cimsnto .e.acela.traço l.-d, com pise em:eoncrétô;h=vl2aTi, paredes emboçadâse tampa ecn fojê de
concreto preT.moídsdoxom ínspçção,,ínc,.esc3véçâo  e bot2*for3 (confom>e pròjèic)

ON

9.054. fTubutaçSo em RVC-PBS.de ISQmrri, serie rstorçoda; para descida de,ágü'â pitivial, inc. conexões.

Tub«iaç3o ;er5T PVC-PBS;de 75mnn, série reforçada, para descida de água pluvial,-ínc. conaxSea
•W

9.055
•M-

9,056 Cafe.de.ágMspiuviais com 4,OOxa,58ül.SOw. em .áivenarfa de' tijolos {cotifoiwie pròtetol
CaiKa deságuas pluviáis corii 2,00xi,00xí,00.n, em slvertárla^e tijolos (eonfSSe projeto)

Caixa de águas.pluviais com 0.80!<0.89x3,e0m, em alvenaria de tiJolcé^eÜrfm^j^p:

UN
9.057

UN

9.058
m 2.ee

9.059 Caixa de águas pluviais com í~ÕÕxl,0axl,0Qm,.em.aivenarta rie fhni..is rmnfaS;'»
romedrnerito.e instalação dê raio vertical, tipo .abacaxi diâmetro iSClmm
fomeamento/e Instalação da ralo vcrticat tipõ abacaxi diSmÉíro;75mm

ü.S 2.0Q
9:060-

UN S.Qü
9.061

g>j. s,oo •

9.Q62 Fçmeçfmentfl e lnSEâlaçIo.deíBaíTaieápoio.-para deficientes^ãrti-tubò’ da aço inox, drâmstro de-35mm
â^Oipf!m'er!ta..de SOcm. oarafusãMas n-as riateriàs
£Q!’»eClrhentp..eiinstâlBção de SabòiSteira enVABS para saBão liqüído com bõtig de anartar
rórneciwentó.gtetãlacão de.Papeleírã-;em aço-ínox C4'o~
Égiság^diog MgtalaçgogeVpotfã^ papel interfélhada, tonforme proietb~ “
fdrdectmèritQ-e lnstalaçSo de Porta.toalha em louça.,branca,com bâstãtiiplástleo.
Pohto.,de dreno para spiit.em tubó dè PVC 20mm eãm. conexões e isoíamenil.
Ponto para spijt. incluindo ÜnPa de súcç2P/iJqü!.dQ com ccnexEes^e acessórios
Caixa de ardia em alvenaria de 30:<30x3ocm para qpie
Fomecimetito e Instalação de RgsereatórrseiirfiarB. canadriade.p.nnn iítmè “ ”

femba cèntrífuga mcnpbloco, monómsica --3500 rpm, com Hman = 24 m, Vszaó = "fi Òm^/h e
dg.camandocompletóe instalado, treservãtérlo: InferiorV.' '

Fornecimento e Instalação de-Reservatório em nbra, capacidade 15,000 iltes

UN; MM

9,063'
UN, •14,00

9;0.64
klH

9.065.
m- 14,00

9:066
UN.

9,067
UN 'ix^oô •

g.D68
11,00m-

9.069
m .4;üa

9:070
PM 1.00

j 9:071.
^OÓ

9;072

(üfi •2.00-

£.9,073 Oaixa de eçp inox para celd.élrSes, circuiár, idfôhVetTO 30cm e profundW.ade 30cín,
tMa.com'3itu're...dezoem. ' ' ' _ ■
Farnéciménto e instáiação-dé bancã artieuladp.pára box 70K40'cm

inSTàUtCÕES DE COMBAfÊllMeÉHDÍQ

g^tinfr tiè.ágiiaípressurítada com caiacidedgge l(]i7tnt!usive sinalltação.
Extintor de Pé químico £.eQ3-PQS,«|5.4kg.,. mçKísiye sinaliraçãó

còm cesto Inóx em U!4 3,sa'

S J
.9.074 3 «n.^CO,

u«'•S*

10,00
■lO.Oi

'■■5MÍQ'.Q2
ÜK.

asi

-a
10:03 fatiritor de P6--químlco,.seco-PQS,cap. 12kg., Inclusive sínalfeaçSo

eirtintor de.COZ, cap: 6kg., inclusive slríalixacãe
o

.UM ,s.o-a.
10,04 to.OH- '1,00 ,•O10.05 üg de émergênclá-flijorescente lx20w..cc.m baterláia.utdnoma para 02 horas

Rpmos de .hidrante.de Rare.dgs.intérho tom caixa patir3o.9Qx6ax20cm, 02 mangueiras de N>/!on dê
is,00m Tipo .lí,, com esguicho e'adaptadar StorX:de 2 1/2", registro globo angulàrdê 2 1/2 chave
.33ar2.:..aÜgsiV0''-mDRAfJTFl n-âcessèi-ihs. ^ •
Ttifaülaçgg de aço carbono gaivariizaao 21/2’*
:T

>' .UN a,oa.
,10.06 <57 ;  !ÜN ■.2,m

ç» i ^ ^ ^
OJVP

•srtl
•2-^
C32.^ }

10.07
mM

10x08 06ulação.cíe:ac6.cgrb6nò galvanizado; 1.“ . M sm
Í0;09 Bomba centrífuga mondbloco, crifásica 3500 rprn,: Cóm Hman = 40 m,:Vãi3p =:33.0 è Potência = 7,5

CV: Inc. quadro de comando cometen o in.sialado.  " ;
Bgàtetrd de gaveta de’2 l/Z em tironze.csm adãdtadóres.de 2 1/2, èM fárb gaíváriKadó. “
VálVula de.retençSti l.iorfeoht3l, 'em brortzede-2,1/2”,:
Válvula (ciísve) de fluxo (auto jet - 38Qv/l6ft).  ™ ^
Hidrante de recalgue,.comp!éto {caixa de alvenaria 70x60x50cm) tampege fe.,-To fundido 60x50cm, "
Mãg.t.gd.ar..§,arz de,63'mm,.tarf»pão ceco tico Storz, reoistrò de navsté.fla .7177.Tubulações e conexOes em. aço palvanizadg para Gases diâmetro ISmm , .
Tubulações e cbnexSes em aço galvanizado.pafa g3se.s:dlâm.etro.2 0mm .
IVb.Ü.f3.;5e5 e conexões.enraçõ galvanizado para i3s5e!;,.dlâmetro.25mm..
T)ibiil8çôe.s',e conexões em aço galvanizado para .Geses diâmetro 32min , ^
Fornecimento.e.instaiação da Centra! de Gases pará ds cilindro estacionárió da gases 190 kg,-incluindo
.Y.a.to!-3S,-reMl3rtóres, filtros e eggs4fflrids'ConfonniTnroiMri.
I^gütadorbê .19 estágio com protèçêp Qpgg
^egiiládori de ZQiestâgib. corn pròtêcgo üD50 ' “
^lstro dg;Csfera para gás 1/7**' '

■?
UH .^0.0

»

10. XO,
UH ^4,00

IQll i
UH

10.12-
UM =1,00

10;13
UM :.i,08

o10,14 o
7,0,3

10.15 es-' i.to;oo
10:16 H o.r-"' i

1,03^; «a> ce;

i

fx;
10.17

M
10.1.8

UM

10,19:
UN

10,20. w tu ' .= IUN 4:ep;
10.21 UN
10.22 Régfetro de 8sfera':pãra gás 1 UN. MM
10:23, Registro de.pressão para gás 1.1/4’'' UN

11,00 REVESTIMENTO.
n.,01' Chapisco préyio.sobre paredes, rip-traço 1:3 (cjmenfo..e areia)

Rejjóço-sobre paredes Interna ou externe.com espessura ds 20mm.com argamassa mista tie cimentó,
cal hidratada e areia media natraco ii2;8 ^ ' ' ""  ' '  '
Em.bpçô .sobre paredes interna com-.espessura de :i5mm com argamassa mista dé cimêiito, cal
.hHiatilda-e aréíá media no traca i;z:8 ' '
Ciiâplsco.prévin.sobré: lajes nó traço tiB (dmérito.è areia)
.Reboco sabre teto (estuque) no. traço .lrZrS (dmehtb, cal e.-árela), espessura de -2,S.cw.'
Contrapisb êmgonCreto.simples no traço 1:4:8 (cimento areia e brita) espessura da:5cm..
Reguiarízacao ae.píso/bass-em argama^sá trâcb Í-:0,5;S (cimento, cal é’3rêlá}„éspessur3 2,Sem,
.aEWromeçáritep.... ■ -
Azüiájo cerâmico -ISxlBcni de 1® cjMàiídailé,'Cor branca, nas.paredes dos banheiros, çozihhaSijár.eas de
serviço e diverSos, acehtado com-atgainassa.còloante AC-Ií e com rejunte com cimento brai}&
conformè nróisto.

M2- '3.Í3.S,81
ll.;P2 K2; l.Mõ.f!

11.03 t,E ■i.lSSiSS

11.04 ■ i  4S3,4S
11.05

82,05
ii:o6: 'Í!2' 1.0,3,08 ,
11.07 735,6S 1ia

11-.08 fA2' 1,258,88

lU• railííiBaíitâsManans át"
-r.'í!«.-60f



PMS&A/RN
cF..||ia I.

11,0.9 Piso;eiiJ Pprcelanato,de;alta-résfetâWcía.40x4Qcm, GQF:H .-.B!a - LE - V.I cor¥êgê, ès|j.ebúr3'tÍ ním,
àpMcádó com argaroassa dè;àitd'‘des«mpenho,.Júnta com espessura ,3,Ó mrrs preenchida com
rêsunt9ment&:eoQ«'árfca‘industri3reDrdn?a-.
Rodapé em Pòrceían.ato 40cjíi , ,h= Sem, .cor bege,-apíleada com 3rgamassa.de alto desempenhOi.e
mimlanmita.epgrifdrlco. conforme oroieto-
PIsò.tôtíl alertá em borracha, esp.t.Smm, medindo 25'x 2.5cin, assentado com có!a a.base de
neopreme " '
Piso díí bãrrachd.pastílhadó, ÈSpfâSúrâ Jmm/assentado çom argamasss Sracp 1:3 (Cimento e.areíô)

.Sc
lo^

11.10 M

11.XI «2
f

11.12 n,4c X.•MÍ

flso..éBrâmlco.24>(24çm,,!tr)ha IndiisWát^arttldsrrapantèr Corcinza daro, colagem
iBteRfeáHLe,rémrdB neyteicoi-.dfeai c/cértificicsoisó goni.
Rodapé cerâmico,24xlpçín, ÍInhá iridust.^at, antiderrapsnte, cor Cínza,clarp,: colagem com aottmassa
Msri.tgl.fta.L.é.ffiídPtê riexível cor cliVa-. cr'certfficacã'g,ISO-9nbt. - ;■ '
Farro de gasso,:acartanado.remQVreeI, com perfis de alumínio anodizado cer fiatcraipinslialado '
£OPforme proieto. ^
Riso cimentado áspero com.juntas de pvc, traco t :3 (dmento e arelá);-espessura 2,0cm, conforme
inatete '' ' ^ " • ' '
PeftQfii.em,graaitt.cinta'ahdorlfiho, esp.í 3cit); lárgura «íiOartj.âssehtadàcom àfgàmasss tte ciméftfo
é.areia;tnét)l9„iwtrácò 1:5; '
Soleira em,granito. CKiza-ândorinha, esp.fSCm, iárgura.j,," ISçm, assentada com argamassa ds cSriisnío
e afgia média, ng traco 1:5.
Brise com.aletas hoiizontai rnéveis;para proteção solar de.todas das faciisdas - Srise Uso.da alumínio
ou ai.uzinc.fdbnwdo com aietas móvâs.b reguláveis em conjunto, de aproximadamente 2';5mtTi,ebco.a
elxo; comprimento tnáx. 3,ooni, montantes' tubulares, pivôs efe'nylon,.supe.'f<cte tratada em proÇesso
continuò,,cpmposta por decapagémj apliçaçãd de primer e Din turã dupla -face; com Cura àrti altá.
tern'parstura,ÍSIstema Coll'Goàting); podendo o.ti náa ser oo tipp.“asa de aviao' preenchido CGín
espiimaTÍgldá de poilufetând. 'Acãííam6ntO'Brahco Acetinado. Conslderaca área total dos painéis
grj>fuana-.pm)nrji. rf.a fa!-liaHr,e ''
*Paraléiepip«ciíi;sot3rti.colchão.'dé areia, réjuiitado edrn argarnássá de. ciménto e^arela traço 1:3, sem
■«Ichão de.arela* ^ ■

com argamassa11.13 J2S,4Bm'

li.14 M -.129,40

11.15 m

.n.i& ÍA2 1-337,42

11.17 •'M 64,50

11,18 •W Í3,32r

■11.19 W2 •  S9i5Ü.

1.1.20 M2 a;2a330

-n.2i CoJchão de ôreía W3 .1,239.50

-11.22- Meio-tlo 8ren?tlco/:asge»tgdQ com argamassa da.'.ciirlehto e ãrgíá,. trago-1:4 •M 2.343,00

i y
12,00 PINTURA

12.01 Pintura errt Tinta aç'rt!lca acetiriada.fo«çp, para paredes Intéfna, fabricante;de ia llnhá,còm duas
démSos incluíndpemassBrh.éntò. e llxaméhto cb.rn ;riiassa aérilica, 'Cor branco, conforma projeto.

1,12 1.275,03

12.0.2 Pintura em Ttnçaaçrilica ácetínadá fosco, para paredes Interna, fabricante de ia linha, com. duas
demSos;incluihdo.'èhiassam'ento e. lixamehío com massa.acrílica,  cor brancQ,.corífomne projeto.

■M2 1,.Q02,.07,

12.03 Textura acrilicappara paredes externa, fabricante de. l3.tinha, com-duas demãos , corámarèlo oçra-,
conforme proieM».: J ; ' ; . . .. . . .
Rintura-eni Tintá ,látex PVA cor branco neve, pará lajes e forros, fa.bricanté de la IInha,;corn átiâs
í!ama.0.s.:.í.n.cl.»in'8i> imassamento e ltx3men>o"corf) rrtássa PVÂ, ’
TiritaMáíeXrPVS, para. pintura sóbre cobogés, fabrícánte'£!éT9 linha, çoni ituas-demâos.sem
einássafnerito,..èores dàfihidas ehi órnlétO. ^
piritúfà corh esmalié sintético acetlnadoipafa esquadrias de.madeírd. fnclussvè fündo nivelador.--

S8,»a

12.0A B2-Q5

12.05

12.0.6 f*i2 43,20

FE"NTÍLÃÇÃQ~S.eXÃUSTÃÕ'13,00
t?N13.01 Dírnènsionárnentor fòrnecimento' e Instaiaçgo da.éxaustSo da cozinha .experlmentalV .1,00

13:02:- Dimensionamento; fcrnedménto: e.InstaiâcSo. da exáüstgo.da-çozinha. UN .  . -1.00

14,00 SERVIÇOS DIVEUSOS
14.01 FòrnecimentO;eímstalaçlo;.de píace.dè sinaiízaçãá para es dos banheiros, índüsiVe sinàlizâçió:.

èm'brail^ -- . ^
CHurrá^uslra confecciónada; em.lljtíío-rsfratárío, acéntado com argamassa cplanté; cbnfo^e projetó.
■kQjujtsÍõDico; ^. . . ; '
fornecimento .elnstâlaçãQ de corrimão .em tubo metálico /40 pintado na cor grafite e instalado. Sitrma
^Jtiirg de:'Q;92 m. conforme Dri?jêto<- ;
Fornedmento.ô.fnstalaçâo.de Câmara frJ9oriflça. para.RESFRIAD.pS‘com;S:emperanjrá Interna dèi.OfÇ,
êmxpaioeis com.isolamento térmico ^ isopor (EPS), .ccnr2ÕGmm de espessura, resíjectivementé;;
corp pbrtas de giro- lnçjusiyo.ícomifoffiec|mento.;e instalação êquipamentos da -umdsde evaporador^:
04 forçadoros de-sr, 6.4 Unidade Çonderísadõra.â quadro de cornando automatizado.

UN .8,00

14.02 .ífÇO

14.03 .'M- 12,00-

14.04 UN lyOOí

14.05 Fornecimento e.ínsta|8çãp. de Escada marinheiro ern éstrü.turâ metálica, pintado na corgraflté) altura'
dé 3'õOm • inçlgíndo auanja coroo, conforme projeto
Pornecimentb é apficaçâó.de.gramá típoièsmsralda, Incluindo adubo e areiai.

P.fi 2.00

14. Oõ .231,00

.14,07 ürnp&zâ final e entrega da obra M2 a??,47

14.03 Hebilizacão éidesrridbilizacão. d.a ebra Uhl líOO

mEAm
■ste documento' é. parta IntÊOf^n.toNatal,..RN, 24-8© fviar# 8/2014,
IRTIDÃO m
ia I

V Engoc:'wir.'EríKG.atwÍp
Fiscal .dàÜFRN

síi íSríuifj

&

/n

^  TÃssinatura .

EM

7

MananawMj^ áâ

^ciaçãSÃ-ÊOf
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r j bv lí^

Ãfaú|0'DaMasManana , .
fi5!an!MeOpeía^es'i?uí-

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NÕRTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRÂISTRÜTÚRâ ; .

DIRETORIADE PROJETOS‘E'OBRAS’ ' ̂ '

DECLARAÇÃO

Decjârá.ttíos .para os^ devidos flns que, a Empresa R & H ENGENHARIA

LTDÂ, CNPJ 09,469.705/0001-27 - Rua, Felizardo de Brito, 1923, Capim Macio,

Natal - RN - GEP 59.078-390, tendo como Responsável Técnico MARIA

HELENA PE:SENÂ PINHEIRO, Registro CREÀ sob o n“'2t042§6073, executou

para a UFRN - Superintendência de ínfraestruíura, inscrita np GNPJ sob p n°

24.365.7:10/0001-83, Av. Senador Salgado Filho, 3000 Garapus Universitário

Central - Lagoa Nova - .Natal/RN, em conformidade com; as planilhas

apresentadas nas folhas 02 a 07, os serviços referentes ao objeto da- OBRA DO

RESTAURANTE UNiVERSITÂRIÕ- DA ESCOLA AGRÍCOLA DE JUNDiAÍ -

GAMPÚS-DE-MAGAÍBA - CC 09/2011 - UFRN.

Nâta.l, 28 de févereiro de 2014.

ÊRiK GALVAQ DÂ SILVA
Engenheiro Civil - FácalCREÂ*R.N

Esta documento éoaríe integrante da
OERTIDÂO W .mi<iG. íík
iatapN),

Med teioEs cunha
Djírelor - DPO jsâo



PMSGA/RN
Folha n°

de ART

GQNFEA/ÇREÃ-RN ‘
Conselho Regional de Engenharia^ Arquitstura e.Agrtnomia do Rio
Grande .doNórte.
ARTÁ"o^ç8» de RssponsáWIWadeTécftIca - Lei Federai No
6496/77

No. ART

'ooaaio420é 1720, íi

J-J
I

I
r '

ATENÇÃO! A.¥ÃÚ:D.^E. el.êst0,'documarito dèveri ser verificadá através
ddl.Ink,httpsí//áit.car«a-r«.oisí.!>r/ch«*tert,' Wormando a' carteira
dp- profissional e o: húméro da.ART, ARTFâci.S.3,0;i

CONTOATADO
■  TituioísjdQPrdrisstonal
.S!\g£NH£IRO CÍVIt; '

Endarajo dá. Cavresponciâricla
KUÂ ATAUlfOALVSS 1904.

2 - Nome do Profissiõnãl

HARIA HÊLSNA DE SEWA.FiiWHEIRO
3.- Gartéira OlEA
ai04206073XXXX

' 5 r- ,S3ÍITO
CANDELÁRIA

S-adade

NÂTâL

7 - UF

.  RN
15 ■ 'Zs?

a90S4S7fl-
lO-E-FtAlL

HELENASPtO@HOTMAIL.COM
9 -Telefõné

‘ i 1, - Bmpiesa-Centratadá
iS â H SNCENHÂRIA LYbA ÉPP:

12 • fSegisÉro.r»o CREA
OOOOOSSS26EMRN

- Endereça tíe.Cofrespóndêhda'
»üA FmzAmóbÉ BRirémzs'

■J'-aéàiié
•iVATAL ■

lí M.*8slrra-
CAPIM MACIO

16-UF 17-CEP
§9078390RN

i8 • Telefone
S432Õ7â2Sa

■CONfRÂTAMTB-
(  )-:còntratenta da OtHi3'/'SeryÍço
••'..«.yVERSIPÃPS FeDERAL-àü RiO SRÁNDE OO NORTE
i?r - Endera^ dsiCorrespondêrtcia'
ílV-cSALSADO-FILHO __
2'3-0.dad8'
íl.-VTAL "

24;- UF 25 --
RN

20-CTF/CNPJ
243SS710000183

22 - Bairro
LAGOÀ-tóVA

CEP
55200000

26 - Telefone.
32153162

25.1 - País

0AOOSJ8A 0B8A / SERVIÇO
>' ; PropHitífiá dâ Obra/^Servíjo

i'?«VERSmÃ0E'FSPBRÃLi&O .RIO .SRÂN0E-0O: MORTE
23 -.CPF7 QNPJ do Proprietírío
243§g7.1ÒOO<>Í83

29«Telefona
32153162'

3Í -ÍBaírro:
bisTRiróiee
JUNDIA?

- Endsresodabbra'/ Serviço.
ntlISO-IWOS

33 -UF 34. r .<£P
sfzeooso.RN:

32 - Cidade
MACA7A

:vS .• Tipo de ART
í .- íiórmBi
{ Calcolo! .TaÉJéJa CT )

36 - Partidpaçlo Técnica
l-Indiviaual

37.1 - Profissícnal .dá ART VmCíílada{Gartèir«)
XMOCXXXXKXXiOtXMKXXXXXX

37 - Vinculada a ART

CLASSinCAÇÃO DA ART
' DÉSCRiÇÃp .DQ.TRÂBALHÓATIVIDADe.TÉCNICA MlVEt QUANTffiÀOE UN»A0E

j&TXKUCAÜ l*AtUAGAO Aoioa-EDificiós. pe ÁLVatiARtA p/..fins industriais 872,47 t4-!í!2
:tf. itxxfeoíxiixxxxKxxxxxüxxXs XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~50 ixxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxx XXXXXKXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxXxxx
XXXXXXXXXXXXkXXXMXXX.XXXXXXXXXXXXXX!CXXXXXXXXMOtXXii:X
mxxxxxxx^xxxxxpxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx»

xxxxxxxxxx xxxXxxxmxxXxxxxxxxxX
i4l jxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
H2 jxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:H3 jxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxx fexxxxxxxxxx

iffXXXXXXXXXX'
xXxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxjbdtXxmxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxjMxxXxxiaxxxxx
44' .- RESyiíO BÍSÍ CONTRATO

.CP.VSTRÜÍO bo PR7I0 DESnNA&O AOiftESTÃURAKTE UNiyERSrrRIQ;DA ESCOLA AGR70LA DB JUNIA?- CAMPUS DE HACA7A - -UFRN
I
V

iS-Valor-
.vljra/Setvl^
fi-Sí 1.348.609,40 09/09/2012

' 45it-5{>er}odò dá Obra/Setvlç^ j.'
14/12/.2ÔÍ Í-Ató 46-Entidade de Classe. /■ WA, A «ta. SENGH ~SIM'0i bOS''ENGENHEXROS DO RN Rá 2.000/00

48.íTaxa a
Recolher.

.  |r$ =833,00'
A>:essibiüdsdõ5'D^ro.ciência, dás regras déacéssibiiidadegrevistas nas normas técnicas da ABNf> na (egteiaçad especifica e,no
Oeereta no 5.296,'de'=Oi de dezembro de 2004, quando apiieadas às aíividades profissionais acima .rflaÜOhatiss.

Locai .e baía, '

47-;Honorá,rios

Declaro .cgíTÍP acimá; O^laro como verdadeiras ãs, infòrmações ácima ,

■■ífafâl,l9 ás Oezambfo de
'2011 MAIO* WilHJÍ EiE S«Íá'«flH'iSÍo'

■ CRF-^3445188416

.i!. hgiaáB
■ ASSÍHATy:RA'0tl COHimATÀNnrE

gste Docitmeoto ándtã perante, d ,OÍEA-ftN, para es efeitos legais, oicantrato escrito.ou verba! realizado entre as'partes (Le! Federai 6,496/77) '
Obstevgç&s:

CDBoieto Pagável em' qualquer agêneià bancária, internet ou Casas
Latéricas. ' .. j
{.')ürna yIa.destá.ART deverá parmahscer no (bca! da obra/serviço para
íiíis.oe nscaliiaçaó;
.’3)AVâíi.dâde destè documérito devará.ser verificada etravês-do ilniç
tittíís://artoea-ni.org.br/dh^ásart. Informando a. carteira' do
:PíOnss!onaí e o.ntSmertids MTí
(4)0 Boista Sancârio 'teferefite a^a .ART 6-8200813718

{S)ART é Um. Importante Ihstrumsntp dã 'vàlorizaçãò. profissional e
Rscalizatíó do exercício; ilegal.
(6)Ao ehcerrar «s-?>Uvlda'£tes s/oo contiaíò,
desta ARTiunto ao CREA-rh.

informar a áaixa i

í£lô Vis.EROFtSSIONAt] [2a via CONTRATANTE] [3a:Vla OBRA/SERVÍÇO]
i

CONFERE COM ORIGINAL
EM y. L i

â

■I
.Oissinatura

.ái-ftí^nnm i naoAiíÁ^Tq 4 aaa'7'}aí?,',.;,.*«u,íí=
■ íf

'.e-
•i.Tr\
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Folha n°

CREA/ RN
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

WEB -157491 / 2012

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB -157491 / 2012
PROTOCOLO : PR00004828712

DATA DE EMISSÃO : 27/06/2012

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria n 0041/2005, de 19/08/2005 do Conseiho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do
Norte, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS queo Profissional abaixo qualificado registrou a{s) Anotação(ões) de
Responsabilidade(s) Téonica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sIdO cómprovadã a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s)
conforme descrição(ões) abaixo.

1

Nome do Profissional : MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO

Carteira : 2104206073XXXX

CPF: 034451884161

t
Tltulo(s)

i Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)
S

ART(S) ■
f,

ART: E00164846 Tipo da ARTrNormal
Registrada em : 12/04/2010
Baixada em : 26/06/2012
Endereço da Obra : RUA JOAO TIBURCIO, N» 99, CENTRO, CEP ; 59063400 GOIANINHÀ/RN
Proprietário : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21=REG.
Empresa : R & H ENGENHARIA LTDA EPP
Contratante : TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21“REG.

ií

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO
EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
Dimensão do Trabalho ■. 235,90 M2

CONSTRUCAO DO DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA DE GOIANINH/VRN
g

li

fl
3 '

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a{s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o{s)
ATESTADO(s), DECLAF!AÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços á que se referem as atribuições do
Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

N

í

iVi/i
leiICII

-‘'rofissional de Siporte Técntco - PST
Mat.790?4-CBEA/RN

í

g CON^RE COfv] ORIGINAL

Assinatupa- '

EM.

hM^i

Ç,

Av. Senador Salgado Filho, 1840, Lagoa Nova Nalal/RN 59.056-000 . v :• i . v
Telefones: DDD:84 SBde:4Q06-7200 - Mossoró:3314-2002 - Caicó:3421-2615 - P. Ferros:3351-2424 - C. Novos:3412-1407 - Assu:3331-25è6-Fax: (84)4006-7201 ■■ '

Impresso em: 27/06/2012 Operador: NETINHA
Página 1/1 -



pmsga/rn
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21®. REGIÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Folha n°

Atestamos para os devidos fins de comprovação junto ao Crea/RN ou participação
concorrências públicas que a empresa R & H ENGENHARIA LTDA., inscrita no

CNPJ sob o n° 09.469.705/0001-27, com sede na Rua Felizardo de Brito, 1923 - Capim
Macio - CEP 59.078-390 - Natal - RN, executou, para o TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2V. REGIÃO, inscrito no CNPJ sob o n°. 02.544.593/0001-82, sob a
responsabilidade da engenheira civil Maria Helena de Sena Pinheiro, Carteira Crea n .
2104206073, a obra de Constmção do Depósito Judicial Trabalhista de Goianinha/RN,
localizada na Rua João Tibúrcio, 99 - Centro - Goianinha - RN, por força do Contrato
TRT/SEA n°. 015/2010 (Processo TRT n°. 87.610/2009) e da Ordem de Serviço n°.
009/2010, de 30/3/2010, com prazo de execução total de 240 (duzentos e quarenta) dias
consecutivos. Os serviços cuja conclusão ora atestamos, efetivamente concluídos em
14/12/20Í0, foram registrados junto ao Crea/RN por meio da ART - Anotação de

E00164846, da referida profissional citada, conforme

em

Responsabilidade Técnica número

í/i

ca

Q CD 2^
■  ctrelação a seguir; S5:

«O Lt I

O SÍ

CONSTRUÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA DE GOIANINHA/RN O ̂
OJ o

«LJ.

•O S

2 £
■c

Quant.Unid.Discriminação,  Item

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
519,02Desmataraento mecanizado e limpeza da área1.1 f

1,00vb1.2^ Mobilização e desmOl^lização de equipamentos'  'V
235,90Locação da obra1.3

20,00Canteiro de obras1.4
1,00V vbRegistro do contrato no CREA

Equipamentos e ferramenta
1.5 \

1,00vb1.6
1,00vbLimpeza permanente da obra

Controle tecnológicp do concreto
Demolição de piso/contrapiso (cimentado ou cerâmico), inclusive
retirada de entulhos

1.7
1,00vbV ■ 1.8

7,20m^1.9

Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedos com
reaproveitamento sobre colchão e rejuntamento com argamassa de
cimento e areia

Demolição de alvenaria rebocada, inclusive retirada de entulhos com
bota-fora ■ ^

11,00m^1.10

m^ 1,65
1.11

1

I

MOVIMENTO DE TERRA2,0

m^ 756,90Aterro compactado de solo com material de empréstimo (areia)2.1

ç  5X1 c;í 3.
ESTRUTURAS DE CONCRETO3.0

Infraestrutura3.2

Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha,
até 2,00m de profundidade (para fundação)
Lastro em concreto simples, fck=15 MPa
Armadura para grelha, CA-50, ferro 8.0, inclusive amarração com
arame

m^ 91,13
3.1.1

m’ 14,48
3.1.2

177,71kg3.1,3

Armadura para grelha, CA-60, ferro 6.0, inclusive amarração com,
arame ‘
Fundação corrida em alvenaria de pedra marroada
Condtetg dclópico, c/ 30% de racha, fck=30MPa

96,24kg ,3.1.4

m’ 4,40
3.1.5

m’ 1,50
3.1.6

0^ORtCfflf

J

■  1/5
^ \
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■
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Concreto armado, FGK,=30MPa, inclusive forma, armadura,
escoramento, lançamento e taxa dê armadura conforme projeto
(Coroamento do muro de arriino)

:?
m’ 2,683.1.7%

Muro de animo executado em alvenaria de pedra granítica assentada
com argamassa de cimento e aréia no traço 1:4

m^ 99,143.1.8CO
o
ro

cx> Bloco de coroamento e de ancoragem dos pilares do galpão, em
concreto armado (FCK= 30MPA), executado de acordo com o
projeto, inclusive taxa de armadura

£o

m^ 9,36a 3.1.9
12? S
5 3

* §■ s
Estacas de fundação pré-fabricada em concreto armado, fck=30MPa,
inclusive cravação. Geometria e Armadura conforme detalhamento
do projeto estrutural.

m’ 5,763.1.10?

m^Camada drenante com brita 1 e 2 para filtro e material drenante 35,633.1.11

3.2 Superestrutura

Concreto armado p/ pilar/viga, inclusive forma, armadura (taxa de
acordo com p projeto) e escoramento (FCk 30MPa)

m^ 7,353.2.1

Galpão - fornecimento e montagem de estruturas pré-moldadas de
concreto armado (FCK= 30MPA), tipo PL de (Il,00xl5,00x6,00m;
modulação de 5,00m, beirais de l,00m, inclusive cobertura de telha
de fibrocimento de 6mm isentas de amianto.
Obs.: Incluídos pórticos, vigas PL, pilares de amarração nas testadas,
vigas de contraventamento nas testadas e lateriais, terças, calhas,
beirais, tudo conforme projeto

1,003.2.2 un.

ALVENARIAS4.0

Alvenaria de vedação em bloco de cimento, 0,40x0,20x0,10m,
inclusive argamassa de asssentamento

m^ 207,244.1

Alvenaria de vedação em em tijolo cerâmico de 8 furos,
0,10x0,20x0,20m, inclusive argamassa de asssentamento (MURO
DE CONTORNO)

134,81m^4.2

Alvenaria de vedação em tijolo maciço (fechamento bloco de
coroamento) m^ 0,004.3

Cobogó em cimento pré-moldado, tipo meia-lua, dimensões de
10x20x40cm, assentadado com argamassa4.4 m^ 64,80

PAVIMENTAÇÕES5.0

5.1 Soleira em granito tipo Cinza Andorinha, largura de 15cm '  4,00m

Piso polido em concreto armado (FCK= 30MPA) com altura de
15cm, junta de dilatado riscada (baixo relevo), inclusive plástico
preto sobre o solo compactado, taxa de armadura conforme projeto

160,265.2 m^

Cimentado para fundo e lateral de calha com cimento e areia no traço--4 O eo
« O

5.3 - m2 15,00
1:4

a?
Piso cimentado sarrafiado áspero em argamassa de cimento e areia,
traço 1:4, com junta de PVC

a>
5.4 O5,1o5" õ-

3Í CS —

loPiso cerâmico esmaltado ho padrão existente, assentado com
argamassa colante AC-2, inclusive regularização e rejuntamento

-O5.5 m^ 2,10 %/)

Io
6.0 REVESTIMENTOS

, üW
z6.1 Chapisco

PS
u

6.1.1 Chapisco externo ■ m^ 28.5,83
Reboco massa única e revestimentos6.2

6.2.1 Reboco massa única m2 285,83

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS7.0

(

2/5
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i

'> I

Quadros, acessórios e proteções.7.1
\

Quadro de distribuição lEG civil de embutir, pintura életrostática
epóxi a pó, cor cinza, 12+3 posições para disjuntores DIN.

vt/' 1,00un.
7.1.1

Quadro de distribuição lEC civil de embutir, pintura eletrostática
epóxi a pó, cor cinza, 6 posições para disjuntores DIN.

1,00un.
S CLeo o

, O s Z
7.1.2

ti' £ i
•5 fg

fc

Minidisjuntor diferencial residual de, alta sensibilidade (30mA)
tripolar termomagnético, 125A/230VAC 8KA, curva B da NBR lEC
60898, lEC 1008, 61008 e DIN VDE 0664,. fixação em trilho DIN
35mm.

Minidisjuntor diferencial residual de alta sensibilidade (30inA)
tripolar termomagnético, 100A/230VAC 8KA, curva B da NBR DEC
60898, lEC 1008, 61008 e DIN VDE 0664, fixação em trilho DIN
35mm.

1,00 ,un.
7.1.3

lS O

a> ̂  O
•o S

1,00un. ra
7.1.4

f

Minidisjuntor diferencial residual de alta sensibiüdade (30mA)
bipolar termomagnético, 32A/230VAC 8KA, curva B da NBR lEC
60898, lEC 1008, 61008 e DIN VDE 0664, fixação em trilho DIN
35mm. ■ ■

Minidisjuntor modular, monopolar termomagnético, mecanismo de
disparo livre, 15Ay230VAC 5KA, +:urva B da NBR lEC 60898,
fixação em trilho DIN 35mm. '

Minidisjuntor modular monopolar termomagnético. mecanismo de
disparo livre, 20A/230VAC 5KA, Curva B da NBR lEC 60898,
fixação ém trilho DIN 35mnn

Minidisjuntor diferencial residual de alta sensibilidade (32mA)
bipolar termomagnético, 15A/230VAC 8KA, curva B da NBR lEC
60898, lEC 1008, 61008 e DIN VDE 0664, fixação em trilho DIN
35mm. . i

2,00un.
7.1.5

ra f.\i
-o

ÍZ
2,00un. ra

7.1.6

a.1,00un.
7.1.7

1,00un.
7.1.8

.  x
-Ví.

7,00 . ooq: ,|

MÍJJ to
<  !i! O s:

A

• :i

\ Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum maciço,
revestida intemamente com argamassa de cimento e areia sem
peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa em concreto
armado calafetada e = 5 cm. dimensões 30x30x30 cm (dimensões
internas)

un.
7.1.9 ^

1

Interruptores e tomadas... , 7.2
2,00un.Caixa de derivação em PVC 4x2" de embutir.

Caixa de derivação em PVC 4x4" de embutir.
7.2.1

3,00un.
7.2.2/

7.2.3 A
12,00Caixa de derivação octogonal em PVC, fundo móvel de embutir. un.

0,00Conjunto 1 interruptor simples 10A/250V,, inclusive tampa 4X2". un.•'v. 7.2.4
i

Conjunto 2 interruptores simples 10A/250V - "postos separados,
inclusive tampa 4X2"..

Conjunto tomada 2P+'f TiUvèrsaj^20A/250V - pinos polarizados,
inclusive tampa 4X2".

3,00un.
7.2:5

r

7,00un.
7.2.6

2,00un.Placa para caixa 4x2" cega. >, ;7.2.7
3,00Vy'

un.Placa para caixa 4x4" cega.

Eletrodutos e cabos elétricos.^

7.2.8

7J

Cabo em cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação PVC 70°, tipo
BWF, classe de isolação de 750V, de l,5mm^ nas cotes indicadas
em projeto.

Cabo em cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação PVC 70°, tipo
BWF, classe de- isolação de 750V, de 2,5mm^ nas cores indicadas
em projeto.

Cabo em cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação PVC 70°, tipo
BWF, classe de isolação de 750V, de 10,0mm^ nas cotes indicadas
em projeto. . \

160,50m
7.3.1

515,10m
7.3.2

■

t

\

/  ,
V  .

347,00m
7.3.3;

ocá(IN,

.3/5-i-

c
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.f-i:Cabo em cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação PVC 70°, tipo
BWF, classe de isplação de 750V, de 50,0mm^ nas cores indicadas
em projeto. •

40,007.3.4 m

1

Cabo em cobre nu (7 fios), de lOmm^ têmpera meio dura. 10,007.3.5 m

Eletroduto soldável diâmetro de 25mm. 190,007.3.6 m

8,007.3.7 Eletroduto soldável diâmetro de 32mm. m

Eletroduto soldável diâmetro de 40mm. 96,007.3.8 m

7.4 Luminárias, lâmpadas e reatores.

Luminária pendente para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W.
Corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura na cor branca.
Alojamento para reator no próprio corpo.

12,007.4.1 un.

c) rn p
■  GJ m í" ■yi

£  ni
I  II; a,
'  XI O í

Poste em tubo de aço galvanizado, curvo duplo, para duas luminárias
com corpo em alumínio para duas lâmpadas de vapor metálico 150W
(h=3,00); fixados no piso sobre caixa de passagem.

1,007.4.2 un.

<.^1 in
Ck>3  O
S  -e:. rs 7.4.3 Arandela a prova do tempo 8,00un.

Lâmpada fluorescente tubular de 32W 24,00S S' 7.4.4 un.
103

Lâmpada fluorescente compacta de 15W 8,007.4.5 un.
<a

7.4.6 Lâmpada vapor metálico tubular de 150W 2,00un.

ca
75. 7.4.7 Reator elétrônico para 2 lâmpadas fluorescentes tubular de 32W 12,00í!.^'ro un.

33 'S . “zs
7.4.8 Reator eletrônico para 1 lâmpada vapor metálico tubular de 150W 2,00un.>•

oa
1*

nar

INSTALAÇÕES DE COMUNICAÇÃO, CFTV E SOM7.5ç
a>

m
C

7.5.1 Caixas
O.
íú Caixa de passagem em chapa de aço, cojn tampa parafusada,

dimensões 300x300x120 mm.
1,007.5.1.1 un.

7.5.1.2 Conjunto de 2 tomadas RJ-45, inclusive caixa e tampa 4X2". 1,00un.

7.5.1.3 Caixa de passagem em PVC 4x4" com tampa cega. 2,00V  un.

Caixa de inspeção em alvenaria de 1/2 tijolo comum maciço,
revestida internamente com argamassa de cimento e ateia sem
peneirar, traço 1:3, lastro de concreto e = 10 cm, tampa em concreto
armado calafetada e = 5 cm, dimensões 30x30x30 cm (dimensões
intem

7.5.1.4 6,00un.

Zrsl7.6 Eletrodutos \

3^7.6.1 Eletroduto de PVC soldável de 25mm. 5,00m ■N f

7.6.2 Eletroduto de PVC soldável de 32mm. .  20,00m

O7.6.3 Eletroduto de PVC soldável de 40mm. 48,50 ‘1m

7.6.4 Eletroduto de PVC soldável de 50mm. 48,50m

lU

1

8.0 ESQUADRIAS )

8.1 Portas

&PFC - Portão de feno de correr, chapas tipo almofada, dimensões
4,00mx2,80m, inclusive trilhos, guias, batedores, cadeados ;E-50,
tudo conforme projeto

8.1.1 11,20. un.

OI
u

9.0 PINTURAS

Látex acrílico em paredes intemas/extemas, 02 demãos, sobre
blocos de cimento

9.1 m^ 527,40

Látex acrílico muro de contorno, 02 demãos, precedido de hxamento
e retirada de partículas soltas9.2 m^ 282,75

9.3 Látex acrílico em cobogós, 02 demãos m^ 129,60

Esmalte sintético acetinado, cor a definir, 2 demãos, precedido de
pintura anticorrosiva (zarcão), para esquadrias de ferro9.4 m^ 22,40
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10.0 DIVERSOS

Pavimentação articulada e intertravada, de bloco de concreto tipo
ondulado (16 faces), 8mm de espessura, cor natural, para trafégo
médio de veículos. Conforme detalhado em projeto.

10.1 m2 142,59

Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado c/ argamassa 1:4
cimehto:areia, incluindo escavação e reaterro.

10.2 36,15m

Tubos de l()0mm para drenagem com tela de nylon fixadas com
abraçadeiras de aço galvanizado

Extintor de Pó Químico SeCo - PQS - 4Kg, inclusive fixação e
sinalização de acordo com a norma existente

10-.3 40i00m

10.4 1,00un.

Extintor de Água Pressurizada - AP - lOL, inclusive fixação e
sinalização de acordo com a norma existente

aO.5 1,00un.

♦

10.6 Grelha de ferro para calha de escoamento, conforme projeto m^ 2,00

10.7 Esgotamento c/ motobomba ̂ubmersível, trifâsica, 3CV (3") mês 2,00

11.0 LIMPEZA DA OPRA

11.1 Limpeza final e entrega da obra m^ 235,90

Natal (RN), 25 de junho de 2012.

O ARANHA FREIRE

^Arq - Serviço de Engenharia e Arquitetura
C

I

CYNT

‘  Diretora

3 oarte integrante daÈste documento
ERTIDAO

Natal(RN)
r

• P

.

iânáscaFmncineiew#
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1603) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh@hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

OBRA: execução de obra civis de pavimentação pelo método convencional e
construção de rota acessível em blocos de concreto intertravado de diversas
ruas nos bairros Jardins e Nova Zelândia, no Município de São Gonçalo do
Amarante/RN, contrato de repasse n° 906785/2020/MDR/CAIXA.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

EXPERIÊNCIAFUNÇÃO

Sócio-Diretor

NOME DOCUMENTO

Rennê Luiz da Costa Santos Id: 2675048-SSP/PB 09 ANOS

Vera Lucilene Venceslau Costa Chefe de Escritório CPF: 022.334.844-95 03 ANOS

Cesário José Francisco Alves Apontador

Responsável
Técnico

CTPS N° 12784/00008 -RN 05 ANOS

Maria Helena de Sena Pinheiro CREA N“ 2104206073 16 ANOS

Nair Thayse Amorim de Carvalho Tec. de edificações Id: 002.381.165 SSP/RN 08 ANOS

Natal/RN, 27 de outubro de 2021.

íf.. ■;í r-ij,’ .‘/iw/i

Ci'/ilrsrjiéLuízdaG^
CREA:211C43S4^PF:tóíl.2S8:

Só<íio-Di;«íC'r

ifíU
r.

I

R&h2g^H/^A ltda
RENNÊ LUIZ/DA COSTA SANTOS
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iNiiiHARIA
Av. Amintas Barros, 3700, (Torre B - sala 1603) - Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: r.hengenharia(5)hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇÃO

R & H engenharia Ltda., CNPJ N° 09.469.705/0001-27, DECLARA,

que a Senhora Maria Helena de Sena Pinheiro, brasileira, maior, capaz,

engenheira civil, portador do registro n. 2104206073 CRÉA-RN é integrante

do seu QUADRO PERMANENTE na qualidade de Responsável Técnico,

conforme comprova mediante atestado emitido pela CREA/RN, em anexo,

situação essa pela qual o mesmo aceita participar da Concorrência n°

008/2021, na qualidade de RESPONSÃVEL TÉCNICO, autorizando, desde

já, a sua inclusão na equipe técnica responsável pelo desenvolvimento dos

trabalhos referentes ao objeto desta licitação.

Natal/RN, 27 de outubro de 2021.

Maria Helena 0 Sena Pinheim Santos

r *.

Hng. Civií
00

R&H ENGENHADA L^A
RENNÊ LUIZ DA càsTA^ANTOS
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R & H ENGENHARIA LTDA

ADITIVO DE NS 06

COM consolidaçAo ao contrato social

CNPJ: 09.469.705/0001-27

NIRE: 24200470728

Os abaixo assinados, MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS, brasileira, casada sob

0 regime de comunhão "pardal de bens", nascida em 10/08/1981, natural de Natal/RN,
engenheira, portadora do RG ns 1.679.514 SSP/RN e GPF:. 034.451.884-16, registrada no
CONFEA ns 2104206073, residente e domiciliada na Rua Jurandyr Sitaro da Costa, 175, Q.D C,
lote 08, Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.086-647, RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão "parcial de bens", nascido em 27/04/1984, natural de
João Pessoa/PB, engenheiro civil, portador do RG ns Ò737552448 expedido pelò Exército
Brasileiro, inscrito no CPF n® 054.288.394-57, registrado no CREA/RN sob n® 2110438410
residente e domiciliado na Rua Jurandyr Sitaro da Costa, 175, QD C, lote 08, Neóppiis,
Natal/RN, CEP; 59;086-647, únicos componentes da Sociedade Empresária Limitàdá, qüe
vem girando na cidade de Natal/RN, sob a denominação R & H ENGENHARIA LTDA, com
sede à Rua Felizardo de Brito, n^ 1923, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59.078-390, inscrita no
CNPJ sob n° 09.469.705/0001-27, com seu contrato social e aditivos devidamente

registrados e arquivados na JUCERN, sob o ns 24200470728 por despacho em 10.01.2008,
resolvem de pleno e comum acordo, alterar seu Contrato Social e Aditivos, o que fazem em
conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

.  t

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA; A sodedade terá nova sede à Avenida Amintas Barros, n- 3700, Sala
1601, Bloco B, Lagóá Nova, Cond. Corporate towér Center, Natal/RN, CEP: 59.075-810.

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE COTAS

CLÁUSULA SEGUNDA: MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS, identificada no
preâmbulo, detentora de R$ 324.000,00 (trezentos  e vinte e quatro mil reais), dividido em
324.000 (trezentas e vinte e qUatro mil) cotas de R$ 1,00 (um real) càda uma, totalrhente
integralizadas èm móedá corrente do País, cede por transferência sem ônus, 40% das suas
cotas, no valor de R$ 262.000,00 (duzentos e sessenta e dois mil reais) para o sócio
remanescente RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado no preâmbulo
acima.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSuLA TERCEIRA; Em decorrência da cessão de cotas da claúsula anterior, o capital
social totalmente integralizado no valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais), ora
elevado neste ato para, R$ 1.240.000,00 (hum milhão, duzentos e quarenta mil reais),
representado por 1.240.000 (hum milhão, duzentos  e quarenta mil) quotas, no valor nominai
de R$ 1,00 (hum real) cada quota, sendo a parcela elevada no montante de R$ 520.000,00
(quinhentos e yihte mil reais), totalrnente integralizado por lucros acumulados neste ato em
moeda corrente do país, a contar da assinatura deste instrumento, cuja participação fica
distribuída entre os sócios na seguinte forma;
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SOCIOS VALOR EM R$W® OE rOTAS %

MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS R$ 62.000,0062.000 5%

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS R$ 1.178.000,0095%1.178.000

TOTAL i00% 1.240.000,00:i.24p.000

CLÁUSULA QUARTA: As cotas de capital são individuais e não poderão ser transferidas nem
cedidas a terceiros serti ó expresso oferecimento aos sócios, os quais em igualdade de
condições, terão o direito de preferência na aquisição. Para isso, deverão ser notificados
pelo sócio interessado em se desfazer de suas cotas, para que no prazo de 30 (trinta) dias
manifestem o seu interesse dè exercerem tal direito. Tanto a notificação como à resposta
deverão ser por escrito.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio  é restrita ao valor de suas cotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização de capital social, de acordo com o art.
1.052 da Lei 10.406 de iO.01.02.

DAADMINISTRACAO

CLÁUSULA SEXTA; A administração da sociedade cabe, exclusivamente ao sócio RENNÊ LUIZ
DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que
representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão
pertinente ao objeto social. Õ administrador declara que não está condenado por nenhum
crime cuja pena vede o exercício da administração de sociedade limitada, nos termos do art.
1.011, §12 do Código Civil.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio administrador da empresa declara, sob as penas da lel, que não
está impedido' de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, péeulato, ou contrà  a econOmia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade,

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA: Permanecem inalterados todos os dispositivos e condições de contrato
social não expressamente modificado pelo presente instrumento, o qual è consolidado em
um só Góntrato social de ora em diante, independente da numeração de cláusulas
anteriores.

R & H ENGENHARIA LTDA

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CNPJ: 09.469.705/0001-27

NIRE: 24200470728
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Por intermédio deste Instrumento, MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS,
brasileira, casada sob o regime de comunhão "parcial de bens", nascida em 10/08/1981,
natural de Natal/RN, engenheira, portadora do RG ne 1.679.514 SSP/RN e CPF: 034.451.884-
16, registrada no CONFEA n^ 2104206073, residente  e domiciliada na Rua Jurandyr Sitãró da

Gosta, 175, QD C, lote 08, Neópolis, Natal/RN, CEP; 59.086-647 RENNÊ LUIZ DA COSTA
SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão "parcial de bens", nascido em
27/04/1984, natural de João Pessoa/PB, engenheiro civil, portador do RG ri^ 0737552448
expedido pelo Exército Brasileiro, inscrito no CPF n^ 054.288.394-57, registrado no CREA/RN

sob ns 2110438410, residente e domiciliado na Rua Jurandyr Sitarò da Costa, 175, QD C, lote
08, Neópolis, Natal/RN, CEP: 59.086-647, únicos componentes da Sociedade Empresária
Limitada, que vem girando na cidade de Nata|/RN, sob a denominação R & H ENGENHARIA

LTDA, com sede à Avenida Amihtas Barros, n9 3700, Sala 160l> Bloco B, Lagoá Nova, Cond-
Gorporate Tower Center, Natal/RN, CEP: 59.075-810, inscrita no CNPJ sob n“

09.469.705/0001-27, com seu contrato social e aditivos devidamente registrados e
arquivados na JUCERN, sob o n? 24200470728 por despacho em 10.01.2008, nos termos e
condições estipuladas nâ Lei federal de n^ 10.4Ú6/02, e pelas demais disposições legislativas
que lhe forem aplicáveis e nos termos que seguem:

l

DO NOME EMPRESARIAL E SEDE

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de R & H ENGENHARIA
LTDA e tem sua sede social à Avenida Amintas Barros, n- 3700, Sala 1601, Bloco B, Lagoa

Nova, Cond. Corpòratè Tower Center, Natal/RN, CEP: 59.075-810, podendo instalar filiais,
escritórios e representações em qualquer parte dò território nacional, quando necessário à
expansão dos seus negócios.

DOS OBJETIVOS SOCIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA; Neste ato a sociedade tem como objeti vos sociais:

•  Construção de edifícios;

•  Construção de obras de arte especiais;

•  Obras de fundações;

•  Construção de rodovias e ferrovias;

•  Construção de fedes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação;

•  Obras de terràplenagèm;

•  Construção de redes de transportes pordütos, exceto para água e esgoto;

•  Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

• Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

•  Serviços de engenharia;

•  Coleta de resíduos perigosos;

•  Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
•  Coleta de resíduos não-perigosqs;

•  Limpeza em prédios e em domicílios;
•  Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

0-
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CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 05/12/2007 e seu prazo dè
duração é por tenripo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA: O Capital social é de R$ 1.240.000,00 (hum milhão, duzentPS e
quarenta mil reais), dividido em 1.240.000 (hum milhão, duzentos e quarenta mil) quotas nó
valor unitário de R$ 1,00 (um reai), cada quota, totalmente integraiizado em moeda corrente
do país e distribuído entre oS sóciòs na seguinte proporção:

SÓCIOS VALOR EM R.S%N" DE COTAS

MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS 62.000 5% 62.000,00

RENNÊ LUIZ DA COSTA SANTOS 95% 1.178.000,001.178.000

1.240.000,001.240.000TOTAL 100%

PARÁGRAFO ÚNICO; O capital social está totalmente integraiizado em moeda corrente do
país.

CLÁUSULA QUINTA: As cotas de capital são individuais e não poderão ser transferidas nem
cedidas a terceiros, sem o expresso oferecimento aos sócios, os quais em igualdade de
condições, terão o direito de preferência na aquisição. Para isso, deverão ser notificados,
pelo sócio interessado em se desfazer de suas cotas, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
manifestem o seu interesse de exercerem tal direito. Tanto a notificação, como a resposta,
deverão ser por escrito.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio  é restrita ao valor de suas cotaS, mas
todos respondem solidariamente pela integralização de capital social, de acordo com o art.
1.052 da Lei 10.406 de 10.01.02.

DA ADMINISTRAÇÃO

í  i
CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe, exclusivamente ao sócio RENNÊ
LUIZ DA COSTA SANTOS, devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que

representará legalmente a sociedade e poderá praticar tpdo e qualquer ato de gestão
pertinente ao objeto social. O administrador declara que não está condenado por nenhum
crime cuja pena vede o exercício da administração de sociedade limitada, nos termos dp art.

1.011, § lé do Código Civil.

PARÁGRAFO PRIMEIRO; O administrador pode representar a  sociedade ativa e
passivamente, em juízo ou fora dela, gerir com amplos e ilimitados poderes todas as

transações sociais, movimentar contas em estabelecimentos bancários, assinando cheques,
duplicatas, contratos, notas promissórias e quaisquer outros documentos relacionados com
0 giro bancário;

k
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PARÁGRAFO SEGUNDO; São nulos e não produzirão quaisquer efeitos em relação à
sociedade todos e quaisquer atos dos administradores da sociedade qUe pretendam
envolvê-la, direta ou indiretamente, em negócios e/ou operações evidentemente estranhos
ao objeto social, contraindo obrigações e/ou dândò garantias de qualquer espécie, em
benefício próprio e/ou de terceiros;

PARÁGRAFO TERGEIRQ; A sociedade só terá prepostos com poderes outorgados através de
mandato que estabelecerá os limites e condições em que tais poderes serão exercidos e
deverá ser levado a registro no órgão competente, côm prazo de validade, sob pena de
nulidade;

PARÁGRAFO QUARTO: As procurações outorgadas pêla sociedade deverão ser assinadas
pòr, no mínimo, üm sócio;

PARÁGRAFO QUINTO: O administrador não pode praticar quaisquer dos atos enunciados
abaixo sem autorização prévia, por escrito, de sócios representando a totalidade do capital
social, evidenciada por Resolução de Sócios ou por qualqUer instrumento; hábil:

a) A concessão de garantias de qualquer natureza em favor de terceiros (pessoas físicas ou
jurídicas);

b) A aquisição de qualquer participação societária ou erri consórcios;

c) Requerimento de falência ou pedido de concordata da sociedade.

PARÁGRÀFO SEXTO: Q administrador é obrigado a prestar àos sócios, contas justificadas de
sua administração, ápresentando-lhes o inveritário anualmente> bem cOmo o balanço

patrimonial e o de resultado econômico, ficando facultado aos sócios, a qualquer tempo,

examinar os livros e dOGumentos> e o estado da caixa e da carteira da sociedade.

DO EXERCÍCIO SOCIAL. BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

CLÁÜSÜLA OITAVA; O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano,
levântando-se o Balanço Geral, com a observância das prescrições legais vigentes.

PARÁGRAFO PRIMEIRO; Pode ocorrer nos 04 (quatro) primeiros meses seguintes ao término
dó exercício social, reunião de sócios, com o objetiVo de tomar as contas dos administradores e
deliberar Sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico, designar administradores,
quando for o caso, deliberar sobre a distribuição dos lucros e tratar de qualquer outro assunto
constante da ordem do dia.

PARÁGRAFÒ SEGUNDO: Os lucros apurados se distribuídos na proporção ou não das
participações dos sócios, ou levados a conta de lucros retidos.

DO AFASTAMENTO DOS SÓCIOS
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CLÁUSULA NONA; Falecendo ou interditado qualquer um dos sócios, a mesma não se
dissolverá; a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o Incapaz.
Não sendo possível ou Inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanesçente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com basê na situação patrimonial da sociedade, a
data da resolução, vêrificada em Balanço èspeciaimente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO; O mesmo procedimento sèrá adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva ém relação a seU(s) sócio(s), de acordo com art. 1.Ú28 e 1.031 da Lei
10.406 de 10.01.02.

DA RETIRADA DO PRÓ-LABORE

GLÁÜSULA DÉCIMA; Os administradores poderão fazer juz à uma retirada mensal a título de
Pró-Labore, que será fixada anualmente, de acordo com capacidade financeira da empresa.

CLÁUSULA DÉCiMA PRiMEIRA; Os sócios cada um "de per si", declaram sob as penas da lei,
não estarem impedidps de exercer o comércio e/ou  a administração de sociedade, em

virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que Véde>
ainda que temporaríàrnente, 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 dá concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública oü a propriedade, de acordo com o art. 1.011, § le, da Lei 10.406 de
10.01.02.

:  í

1

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O foro é Natal/RN para o exercício e o cumprimento dos
direitos è Obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem todos os sócios de pleno e comum acordo, aceitam, outorgam e

assinam o presente contrato, que foi editado em via única, comprometendo-se os
contratantes, por si, por seus representantes e por seus herdeiros e sucessores, respeitarem
todas as cláusulas e condições áqui estabelecidas, para depois de cumpridas as formalidades
legais, ser submetido a registro e arquivamento na Jünta Cómercial do Estàdo do Rio Grande
do Nórté.

Natal (RN), 14 de setembro de 2021.

MARIA HELENA DE SENA PINI

Sócia /

IO SANTOS

rènnêTüzdãStÃPntõs
Sócio Administ&áaor

iy'
i
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R & H ENGENHARIA LTDA consta assinado digitaimente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

05428839457 RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

l

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/10/2021 13:49 SOB N” 20210687487.

PROTOCOLO: 210687487 DE 21/09/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107497733. CNPJ DA SEDE: 09469705000127.
NIREi 24200470728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/09/2021.

R & H ENGENHARIA LTDAo
e/

lUCERN DENYS DE MIRANDA BARRETO

SECRETÁRIO-GERAL

www.redesiin.rn.gov.br

A validade deste documento, se iirpresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.
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iMÍGENHARIã
Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh(S)hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS,

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E MÃO-DE-OBRA INFANTIL

R & H engenharia Ltda., CNPJ N° 09.469.705/0001-27 sediada à Av.

Amintas Barros (CTC - Torre B, sala 1601) n° 3700, Lagoa Nova, telefone (84)

2040-1223, e-mail: setortecnicorh(ghotmaiI.com, por intermédio do seu

representante legal, o Sr. Rennê Luiz da Costa Santos, portador da carteira de

identidade n° 2675048 SSP/PB, e CPF n° 054.288.394-57, para os fins de

habilitação na concorrência n° 008/2021, DECLARA expressamente que:

> Até a presente data, inexistem fatos superveniente a sua habilitação no

presente certame licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores;

> Concorda plenamente com os termos do edital, e, por isso, abdica do direito

de impugná-lo nos termos do art. 41, § § 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93;

> Para fins do disposto do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n° 8.666, de 21

de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n° 9.854, de 27 de outubro de

1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso

ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a condições

de aprendiz a partir de quatorze anos.

Natal/RN, 27 de outubro de 2021

.e!^3CSí1Í03-&
- CFF: 054.2SS.;^

/  /Sócio-Diretor

Qvii'írtTií

®SgenSMãItdã
RENN^IZ DA^STA SANTOS 6^
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh(S)hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇÃO

R & H engenharia Ltda., CNPJ N° 09.469.705/0001-27 sediada à Av.

Amintas Barros (CTC - Torre B, sala 1601) n° 3700, Lagoa Nova, telefone (84)

2040-1223, e-mail: setortecnicorh(ghotmail.com, por intermédio do seu

representante legal, o Sr. Rennê Luiz da Costa Santos, portador da carteira de

identidade n° 2675048 SSP/PB, e CPF n° 054.288.394-57, para os fins de

habilitação na concorrência n° 008/2021, DECLARA que recebeu os documentos ,

e que visitou os locais onde serão realizados os serviços objetos desta

CONCORRÊNCIA, inteirando-se, portanto, de todas as informações e condições

locais do terreno, bem como em sua latitude e longitude, bem como das

dificuldades e circunstancias outras que possam influir, não somente na

elaboração da proposta, como na própria execução do serviço

Natal/RN, 27 de outubro de 2021

R&H

RENNÊ Ll^ DA^STA SANTOS
aOCIoí)IRETOR

Ü'

k
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh(5)hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇÃOc

R & H engenharia Ltda., CNPJ N° 09.469.705/0001-27 sediada à Av.

Amintas Barros (CTC - Torre B, sala 1601) n° 3700, Lagoa Nova, telefone (84)

2040-1223 e-mail: setortecnicorh(ghotmail.com, por intermédio do seu

representante legal, o Sr. Rennê Luiz da Costa Santos, portador da carteira de

identidade n° 2675048 SSP/PB, e CPF n° 054.288.394-57, declara, sob as penas

de Lei, que a licitação (concorrência 008/2021) visando a contratação de empresa

para a execução de obra civis de pavimentação pelo método convencional e

construção de rota acessível em blocos de concreto intertravado de diversas ruas

nos bairros Jardins e Nova Zelândia no município de São Gonçalo do Amarante,

contrato de repasse n° 906785/2020/i\/IDR/CAIXA, atendeu às formalidades e aos

requisitos dispostos na Lei Federal n° 8.666/1993  e suas alterações, inclusive

quanto a forma de publicação.

Natal/RN,,27 de outubro de 2021

dsZ. .22nto, ^Qvu
:í-0^'=F’^2S8.3;4-5!

kétor
211043

ÍÊNGÊnBa^ LTDA
QJIZ pÁ ÇJÕSTA SANTOS
SOCÍtO-EÍIRETOR

R&H

RENNÊ
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) n? 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorhíahotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇÃO

R & H engenharia Ltda., CNPJ N° 09.469.705/0001-27 sediada à Av.

Amintas Barros (CTC - Torre B, sala 1601) n° 3700, Lagoa Nova, telefone (84)

2040-1223, e-mail: setortecnicorh(ghotmail.com, por intermédio do seu

representante legal, o Sr. Rennê Luiz da Costa Santos, portador da carteira de

identidade n° 2675048 SSP/PB, e CPF n° 054.288.394-57, declara, sob as penas

de Lei, que a licitação (concorrência 008/2021) visando a contratação de empresa

para a execução de obra civis de pavimentação pelo método convencional e

construção de rota acessível em blocos de concreto intertravado de diversas ruas

nos bairros Jardins e Nova Zelândia no município de São Gonçalo do Amarante,

contrato de repasse n° 906785/2020/MDR/CAIXA, atendeu a todos os dispositivos

constantes na legislação em vigor, em especial ao Decreto Federal n° 7.983, de 08

de abril de 2013.

Natal/RN,/27 de outubro de 2021

R & K ENGENítâíÍa E/foiw. UDA
Rennê Luiz - Bík. Ci#
cRa immi-í] ~ m

/Sócio-mrsto /

R&H ENGENblARI^LTDA
RENNÊ LtílZ SANTOS

SOCld-DI^TOR

/
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.

Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh@hotmail.conn

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS

R & H engenharia Ltda., CNPJ N° 09.469.705/0001-27 sediada à Av.

Amintas Barros (CTC - Torre B, sala 1601) n° 3700, Lagoa Nova, telefone (84)

2040-1223, e-mail: setortecnicorh(ghotmail.com, por intermédio do seu

representante legal, o Sr. Rennê Luiz da Costa Santos, portador da carteira de

identidade n° 2675048 SSP/PB, e CPF n° 054.288.394-57, declara, sob as penas

de Lei, que se responsabiliza pela garantia dos serviços executados no que tange

sua solidez e segurança pelo prazo de cinco anos  a partir do recebimento definitivo

nos termos do art. 73, inciso I, alínea “b” da Lei Federal n° 8.666/93, conforme

estabelecido no art. 618 do Código Civil Brasileiro c/c/ o art. 69 da Lei Federal n°

8.666/93.

ital/RN,/27 de outubro de 2021

Rennê Li^da C ̂tos - Eitótivil
CREá:

Sóni/-nímt/r

R&H ENGÉNH^I/yíTDA
RENNÊ LUIZ DA/pOSTA SANTOS

SOCIO-iilRETOR

A
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Av. Amintas Barros (CTC-Torre B, sala 1601) 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN.
Telefone: (84) 2040-1223 E-mail: setortecnicorh(5)hotmail.com

CNPJ: 09.469.705/0001-27 Insc. Estadual: 20.212.208-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO AMARANTE-RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Concorrência N° 008/2021

DECLARAÇÃO

R & H Engenharia Ltda., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas sob o n° 09.469.705/0001-27, estabelecida à Av. Amintas Barros
(CTC - Torre B, sala 1601) n° 3700, Lagoa Nova, CEP: 59075-810 Natal/RN,
por seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penas da Lei,
que atende os dispositivos da Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de
2006, notadamente o art.3°, tendo direito aos benefícios estendidos pelo
referido diploma.

Natal/RN, 27 de outubro de 2021

R&hengenhariaí
Rennê Luiz da Cfetos
CR£A:2110438«ÍCPF;Í

Sj^O-Dí^

ÇÔM.LTDÁ
'“Eng. Civil
‘4-288^4y

R&H ENGENl^RIA LTDA
RENNÊ LUIZ DAÇOSTA SANTOS

SOCIO-DIRETOR

054.288.394-57

/
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerciai e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial; R & H ENGENHARIA LTDA EPP

Natureza Jurfdica; Sociedade Empresária Limitada

Protocolo: RNC2101284746

NIRE (Sede)
24200470728

CNPJ

09.469.705/0001-27

Data de Ato Constitutivo

10/01/2008

Início de Atividade

05/12/2007

Endereço Completo
Rua FELIZARDO DE BRITO, N“ 1923, CAPIM MACIO - Natal/RN - CEP 59078-390

Objeto Social
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE FUNDAÇÕES42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE
IRRIGAÇÃO OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SERVIÇOS DE
ENGENHARIA COLETA DE RESiDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESiDUOS PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS NÃO-
PERIGOSOS LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Capital Social
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)
Capital Integralizado
R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)

Porte

Demais

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio

Nome

MARIA HELENA DE SENA

PINHEIRO SANTOS

Nome

RENNE LUIZ DA COSTA

SANTOS

CPF/CNPJ

034.451.884-16

Participação no capital
R$ 324.000,00

A

Espécie de sócio Administrador
Sócio S

Término do mandato

ii

CPF/CNPJ

054.288.394-57

-Participação no capital { Espécie de sócio Administrador Término do mandato

R$396.000,00 T Sócio Si

i, ",

Dados do Administrador

Nome , j
MARIA HELENA DE SENA PINHEIRO SANTOS V '
Nome ''
RENNE LUIZ DA COSTA SANTOS

lí
CPF Término do^mandatot

034.451.884-16

i  CPF Término dó^mandato
054.288.394-57 "

V.

Último Arquivamento
Data

27/07/2021

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Número

20210548746

Ato/eventos

223 / 223 - BALÁNÇO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/08/202.1,‘às 16:25:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.redesim.rn.gov.br, com o código MPGHXFLK.

RNC2101284746

DENYS DE MIRANDA BARRETO

Secretário Geral
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