
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
Secretaria de Gestão 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF 

Declaração 
Declaramos para os fins previstos na Lei ril 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a 
situação do fornecedor no momento é a seguinte: 

Dados do Fornecedor 
CNPJ: 	 17.811.701/0001-03 
Razão Social: 	YEM SERVICOS TECNICOS E CONSTRUCOES - EIRELI 
'a ome Fantasia: 

igruação do Fornecedor: Credenciado 

Ocorrências e Irnpedimentos 
Ocorrência: 	 Nada Consta 
Impedimento de Licitar: 	Nada Consta 

Níveis cadastrados: 
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências 

nas funcionalidades de consulta. 

I - Credenciamento (Possui Pendência) 
II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência) 
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal 

Receita Federal e PGFN 
FGTS 
Trabalhista (http://www.tstjus.bricertidao) 

Validade: 
Validade: 
Validade: 

15/08/2018 
19/08/2018 
18/01/2019 

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal 

Data de Vencimento do Cadastro: 01/02/2019 

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência) 
Validade: 

Receita Estadual/Distrital 
Receita Municipal 

Validade: 
Validade: 

02/08/2018 
20/08/2018 

31/05/2019 

Emitido em: 31/07/2018 09:41 
	 1 d 

CPF: 618.276.142-34 Nome: MAURICIO MACIEL ASSAD 
Ass: 	  
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°. 04 DA EMPRESA "YEM SERVIÇOS 

TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES — EIRELI - ME" 

Maurício Maciel Assad, brasileiro, solteiro, natural de Nova Olinda do Norte — Manaus — 
Amazonas; nascido em 31/10/1977, analista de sistema, CPF: 618.276.142-34 RO: 1220008-5 
expedição em 04/01/2013, SSP/AM, com domicílio sita na Rua 3 no: 115, Conj. Beija-flor II, Bairro 
Flores, Manaus Cep: 69.028-331. Única pessoa natural da empresa VEM SERVIÇOS 
TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES — EIFtELI — ME, com sede na Rua Salvador n: 120, sala 1201, 
Bairro Adrianópolis, CEP 69057-040, registrada na Junta Comercial Sob o NIRE 13600004326 
alterada em 22/07/2015 sob o número 508587 protocolo 15/037514-0 de 21/07/2015, e inscrita no 
CNPJ sob o n° 17.811.701/0001-03. Resolve, na melhor forma de direito e consoante com o artigo'. 
033 e 980-A da Lei n° 10.406/02, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, alterar e consolidar o 
Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes: 

Fica alterado o seguinte: 

I° Do endereço: Fica alterado, neste ato, o endereço da Rua Salvador n: 120, sala 1201, Bairro 
Adrianópolis, CEP 69057-040, para a Rua Belo Horizonte n° 19, sala 911 The Place Businnes, 
Bairro Adrianópolis CEP: 69057-060 IPTU n° 440962 Manaus — Amazonas. 

2° Das Atividades: A empresa passa a operar, a partir deste ato, com as seguintes atividades. Art. 
997, inc II do CC/2002. 

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 
2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados 
anteriormente; 
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 
2869-1/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e acessórios; 
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 

- Construção de edificios; 
- Construção de rodovias e ferrovias; 
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
- Construção de obras de arte especiais; 

4213-8/00 - Obras de urbanização; 

JeCEII 7 
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4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 
correlatas, exceto obras de irrigação; 
4311-8/01 - Demolição de edificios e outras estruturas; 

4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 

4313-4/00 - Obras de terraplenagem;.,• 

4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação 
e refrigeração; 
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 

• 	4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 

4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças; 
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados 
anteriormente; 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a ed I ficios, exceto condomínios prediais; 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios. 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 
8130-3/00 - Atividades paisagísticas. 

• 	À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social com a seguinte redação: 

A empresa gira sob o nome empresarial de "YEM SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÕES 
— EIRELI - ME" e têm sede e domicílio na Rua Belo Horizonte n° 19, sala 911 The Place Businnes, 
Bairro Adrianópolis CEP: 69057-060 IPTU n° 440962 Manaus — Amazonas. (art. 997, inc. I e II do 
CC/2002) 

O capital social é de R$: 1.000.000.00 (hum milhão de reais), integralizado em moeda corrente 
do pais. An. 997. II"CC; 

A empresa tem como objetivo social as seguintes atividades: (art. 997, inc. 11 do CC/2002) 

• 
,---411UCEA 
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4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 
2399-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados 
anteriormente; 
2539-0/01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda; 
2869-1/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e acessórios; 
38114/00 - Coleta de resíduos não perigosos; 
41204/00 - Construção de edificios; 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais; 

• 4213-8/00 - Obras de urbanização; 
  4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções 

correlatas, exceto obras de irrigação; 
4311-8/01 - Demolição de edificios e outras estruturas; 
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno; 
43134/00 - Obras de terraplenagem; 
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica; 
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação 
e refrigeração; 
4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; 
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados 
anteriormente; partes e peças; 
4679-6/04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados 
anteriormente; 
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 
811 1-7/00-- Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; 
8130-3/00 - Atividades paisagísticas. 
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4° A empresa iniciou suas atividades em 28 de fevereiro de 2013 e seu prazo de duração é 
indeterminado. (art. 997, inc. 11 do CC/2002) 

5 A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. (art. 980-A, § 6° do CC/2002) 

6' A administração da empresa é exercida pelo titular acima qualificado, com os poderes e 
atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive 
perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de 
interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 
estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes 
devidamente especificados em instrumento próprio. (art. 1.060 do CC/2002) 

Paragrafo 1°: O administrador poderá outorgar procuração em geral e bem ainda, em 
órgãos de certificação digital para emissão, renovação e revogação de certificados digitais. 

Paragrafo 2°: A procuração terá prazo determinado não ultrapassando um ano de sua 
outorga, salvo aquelas contendo cláusulas " ad judicia" cuja duração poderá ser por prazo 
indeterminado. 

Ao término da cada exercício financeiro, em 31 de dezembro, o titular procederá à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao mesmo os 
lucros ou perdas apurados. (art. 1.060 do CC/2002) 

A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteração contratual. 

• Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço 
especialmente levantado para este fim. 

O administrador declara, sob as penas da lei, 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 pre \-,aricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a econegnia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra asTelações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1° do CC/2002) 
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11° O titular declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa 
modalidade, assinando o presente em três vias de igual teor e forma. 
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