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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMSÍO DE INSCRIÇÃO
07.945.860/0001-47

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADAStRAL

DATADE ABERTURA

11/04/2006

NOME EMPRESARIAL

DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

TITULO DO ESTABELECINENTO (NOhE DE FANTASIAR

MILET ARQUITETURA E URBANISMO

PORTE

ME

CÓDIGO E DESCRIÇAD DAATIVIDADE ECCM^ÔMlCAPRiNCIPAL
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇAD DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDj&RIAS
41.20-4-00 - Construção de edifícios
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.10-2-02 - Design de interiores

CÓDIGO EDESCRIÇto DANATUREZAJURlDlCA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Naturèza Empresári

LOGRADOURO

AVJOSEBERNARDINO

NUNERO

130

COMPLEMENTO

SALA 05

CEP

65.800-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

^«JNICiPIO

BALSAS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DANIELLEMILET@HOTMAILCOM

TELEFONE

(99) 8818-6672

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
«**«*

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATADASnUAÇÃO CADASTRAL
11/04/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATADASnUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 04/05/2022 às 09:43:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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miltft
ARQUITETURA E URBANISMO

limo. Sr.(a)

Presidente (a)

Prefeitura Municipal de Balsas

BALSAS-MA

MODELO DE DECLARAÇÃO FORMAL E EXPRESSA DOIICITANJE INDICANDO O
RESPONSÁVEL TÉCNICO. V >

Referente: CARTA CONVITE N® 01/2022.

V, /

A empresa DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, com endereço na AVENIM^^SÉ
BERNARDINO, n." 130 SALA os, CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n° O7.945.86o/oooi-4^s^m, pelo
seu representante legabinfraTassinado, indicar a Arquiteta DANIELLE MILET CROCHA, inscrita no

CAU, sob n® A80980-2, portedof 3á CPF n° 618.197.863-15, como responsável técniiso na execução
dos serviços objeto da CARTA CÒNVIJE em epigrafé.^ , •

Baisas-MA 05 de maio de 2022.

Danielle Mllet Croda | CAU: A80980-2

Arquiteta

Duo Mílet Arquitetura e Projetos EIRELI

CNPJ: 07.945.860/0001-47 j Insc. Municipal: 11.986.675-70

^ Avenida José Bernardino, n^ 130 Sala 05 - Centro - Balsas - MA
AsS" Fone:+55 (99) 98818-6672 j mllet.arq@hotmail.com |@miletarq
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miltft
ARQUITETURA E URBANISMO

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins

do disposto no item (completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob
as penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de

fato da (identificação da licitação), por qualquer melo ou por qualquer pessoa;
b) A intenção de apresentaç a-^propõsta anexa não foi: informada a discutido com ou

recebido de qualquep òütró participante potencial ou de "feto da (identificação da

licitação), por quaiqüer-meio ou por qualquer pessoa; ^ ^
c) Que não tentoui por qualquer meio ou por qualquer; pessoa, influir na decisão de

qualquer outrapârtlcipánte potencial ou (jè fatò da (ldehtlficação da licitação) quanto a
participar ou nãò da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa-não será, no- todo^ou em parte, direta ou

indiretamente, comunicado'á óu discutido com qualquenoutrò participante potencial ou

de fato da (identificàçãó da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo dá proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou

lndiretamente;^lnformado a discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão

licitante) antes da abertura oficial das propostas; e";

f) Que está plenamente ciente do teor e da exterisão;desta declaração e que detém plenos

poderese informações para firmá-la.^ - •

g)

Balsas-MA 05 de maio de 2022.

Daníelle Mílet Crocía CAU: A8o98o-2

Arquiteta

Duo Milet Arquitetura e Projetos El RELI

CNPJ: 07.945.860/0001-47 | Insc. Municipal: 11.986.675-70

^ Avenida José Bernardino, n^ 130 Sala 05-Centro-Balsas-MA
Fone:+55 (99) 98818-6672 | milet.arq@hotmall.com |@míletarq



miltft
ARQUITETURA E URBANISMO

limo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de Balsas

BALSAS-MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES EMPEDITIVQS DE HABILITAÇÃO

-r-v-.

Ref.: CARTA CONVITE N° 01/2022.. v •

Prezados Senhores, L > \ '
■■ \''V

.  .S /- ̂  t ;,;3- r.7

DUO .MILET, ARQUITEfÚRÁ E' PROJETOS EIRELI, CNPJ n" 07.945.860/0001-47,
sediada em AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, n." 130 SALA 05, CENTRO, por intermédio de seu

representante legal DÃNlELLÉ^MILET CROCIA, portador da Carteira de Identidade n° 1600984
SSP/Pl e do CPF n° 618.197.863-15, DECLARA, sob as penas-da ljei, nos termos do § 2°, do art. 32,
da Lei n® 8.666/93 ̂ "6 até esta data, hâo ocorreu nenhüm'fat(|5uperveniente que seja impeditivo
de sua habilitação na licitação'em'epígrafe., '

Balsas-MA 05 de maio de 2022.

Daníelle Mílet Crocia | CAU: A80980-2 .

Arquiteta

Duo Mílet Arquitetura e Projetos EIRELI

í?CNPJ: 07.945.860/0001-47 | Insc. Municipal: 11.986.675-70
^ Avenida José Bernardlno, n® 130 Sala 05-Centro-Balsas-MA

Fone: +55 (99) 98818-6672 j mllet.arq@hotmalI.com |@míletarq
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miltft
ARQUITETURA E URBANISMO

limo. Sr.

Presidente e demais membros da CPL

Prefeitura Municipal de Balsas

BALSAS-MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXHI DO
ART, T DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.; CARTA CONVITE N° 01/2022.

Prezados Senhores,

DUO MÍLÈT ARQUITETURA E PROJETOS EIRELl, CNPJ n° 07.945.860/0001-47,
sediada em AVENIDA jÒSE BERNARDINO, n;' 130 SÀLA 05,' CENTRO, por intermédio de seu
representante legal DANIEULE MlLET CROGIA;-portador da Carteira de Identidade n" 1600984

SSP/PI e do CPF n® 618.197.863-15, DECLARÂ^.parà fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no
8.666/1993, acrescldo-peía Lei-rtO"9:854/i999/:que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubreié não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Balsas-MA'05 "desmaio de 2022.

Danielle Milet CrodãyCAU: A80980-2

Arquiteta

tf
Duo Milet Arquitetura e Projetos EIRELl

CNPJ: 07.945.860/0001-47 | Insc. Municipal: 11.986.675-70

^ Avenida José Bernardino, n^ 130 Sala 05 - Centro - Balsas - MA
Fone:+55 (99) 98818-6672 | milet.arq(S>hotmail.com |@miletarq
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miltft
ARQUITETURA E URBANISMO

Senhor (a) Presidente da CPL do Município de Balsas/MA.

Ref: CARTA CONVITE N" 01/2022.

Prezado Senhor,

DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EÍRELI, CNPJ/MF N.°07.945.86o/oooi-47,

AVENIDA JOSÉ BERNARDINO, n° 130 SALA 05, CENTRO, declara, sob as penasjaj_eirque está
enquadrada como Microempresa (ME)/Empresa de Pequeno P^rterTTos termos da Lei
Complementar n.® 123/06, alterado pela Lei Complementar n® 147, déo7 de agosto de 2014, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.

,  ... _

■ ■ f.

^  ■

''BálsaVMl^PS dèrriaió^dé

V'

r

Danielié Mílet CròcTãrf^U: A80980-2
n  ̂ 'i,..

Arquiteta

Duo Mílet Arquitetura e Projetos EIRELI

CNPJ: 07.945.860/0001-47 1 Insc. Municipal: 11.986.675-70

^ Avenida José Bernardino, n^ 130 Sala 05 - Centro - Balsas — MA
Fone:+55 (99) 98818-6672 | milet.arq@hotmaiI.com |@miletarq
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Cértíficãdõ de Règlst^^
Cadastral - CRC

Nome da Empresa: DUO-MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI
Nome Fantasia: MÍLET ARQUITETURA E URBANISMO
C.N.P.J: 07.945.860/0001-47
Endereço: AV. JOSE BERNARDINO N5130 SALA 05 CENTRO-BALASA-MA
Atividade: SERVIÇOS DE ARQUITETURA
Insc. Municipal: 1198667570
Restrições:********
Telefone:(99)3541-8852/ 98818-6672
E-mail: daniellemilet@Hotmail.com
Data: 17/02/2022
Validade:30/12/2022

\ Ana M^ria Cabral Bernardes
Presidente da CPL



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N" Certidão: 015652/22 Data da Certidão: 08/02/2022 11:33:29

CPF/CNPJ 07945860000147 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

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

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

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
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^d¥E^MO DO ESTÂD© D© ̂ ÂRAWHÃ©
SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO ME©ATIVA DE DÍVIDA ATIVA

W® Certidão; 009357/22 Dafta da Certidão: 09/02/2022 09:13:22

CPF/CNPJ CONSULTADO: Or9458®0©0O147

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e n;
forma do disposto do artigo 156 da lei n® 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242. da le
n® 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n® 5.172, de 25 de outubro d^
1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome d^
sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/06/2022,

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portaLsefaz.ma.gov.br/. clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativ.
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO ERflmOÂ GG^TUiTÂftSENTE.

Jo



PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

' Rua Professor Jòca Rêgo, N^121, Centro - Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001-25

IeR^DÃO negativa de dívida AIWA - CNDA

Número: 00001073142022

Da^ãé expedição: 16/0^20^ 10:33:42

CERTIBCAOO

do Município de Balsas - MA/ por intermédio cio
dè^à^mentó dè àrrécáda^o, CERTIFICA que o contribuinte DUO - MILET
%tíurmTÚRA E PROJETO BREU que possui o CNPJ 07.945.860/0001-
47^t^b quàlific^dp, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA
PQbJJBa MUNICÍPaL, não constando débitos referentes a Tributos
murilâj^isi inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

^ Resèrva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas
postéiiórménte comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário

|C^PJ:t07i945:860/0001^7
èiMial: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

Avenida. JOSE BERNARDINO

:MuplieípÍo: BALSAS

normal

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Data de infclo de atividade:
11/04/2008

Çi^gp de validação: 99D42F8C222E3E965P8F/^gE33E0AA
Date de validade da certidão: 17/05/2022
'Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

U
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PREFEFfíli^DiE BÃLStò^

Ruá Professor Joca Rêgo, N'121, Centro,-Balsas (MA)
Z; ;1.3"-7" pNPJ;; 06.441.430/0001- 25
CÊi#il^ NEi^IVÃ^bÈ^^ - CND

« ''^- X . Vs*»
'-ki -

ff,^;;;7Nú^for00001069952
bálã^dè expedição: 08/02 11:29:24

CERTiFICAOO

^  ̂ P^fèitdra-5dq' M - ~MA, por intermé'diQ|^qdepartarnentpjde^aTC eÈRTIFICA que o contribuinte DUO^^Mll;^
ARQün'CTÜR^;lgpRÒ3^dS
47 abaixo rqpalWcacíp; encontra-se em situação riégüiar perante a F/^ENDÀ
PÚBj:!^':.MUNIC!PÀL, não constando débitos referentes a Tributos
munfcjpais, em Dívida Ativa, até a presente data

^^ ôjdírêito dè a
posterionnèn|B. hipótese prevista np Código Tributário
Municipal.;

y*'S'

DADOS DÁ EMPRESA;
CNPJ: 07.945:860/0001-47
RazãoSocfal:
^ l

rn^-^Vx

End0réço;'Ayériid|;jOSE BERNA
.'Número: 13Ó"
^Município: ÕALSAS

Regime tributário: :
NORMAL •

Baliro: CENTRO
Estado: MA

Data de Início de atividade:;
11/04/2006

"t; , > v^^àtejdéyálidadèdàcèrtláão;09/05/2022
Frnaljdàdp; conferir INS
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
Lei NO 12378 dé 31 de Dezembro de 2010

Página 1/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
jurídica

NO 0000000703814

20210000703814

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Validade; 29/11/2021 -28/05/2022

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s)
atribu(çâo(ções) de seu(s) respansáveí(vels) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

Data do Ato Constitutivo:

Data da Última Atualização do Ato Constitutivo:
Data de Registro: 14/07/2011
Registro CAU; PJ15127-0
CNPJ: 07.945.860/0001-47

Obieto Social: SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇO DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
ARQUITETURA E ENGENHARIA; DECORAÇÃO DE INTERIORES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Atividades econômicas:

- ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
Capital social: R$ 60.000,00
Última atualização do capital:

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: DANIELLE MILET CROCIA

Título:

Arquiteto e Urbanista

Início do Contrato: 26/02/2007

Número do RRT:

Tipo de Vínculo:
Designação:

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento consGtui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteraçâo(ões) no(s) Glemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão
perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão n» 703814/2021
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA
Lei NO 12378 de 31 de Dezembro de 2010

Página 2/2

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA
jurídica

NO 0000000703814

20210000703814

Expedida em 29/11/2021, BALSAS/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 73ZC3Y

Aaulenllddade desta Certidão pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/appMaw/sight/extemo?ronn=Serv1cos, com a chave: 73ZC3Y

Impresso em: Oa/02«)22 âs 10:15:53 pon DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI. ip: 162.158224.179
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Le] N" 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
Ko 0000000690211

20210000690211

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 24/09/2021 - 23/03/2022

CERTIFICAMOS que o Profissional DANIELLE MILET CROCIA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da
Lei 12.378/10. de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional
não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

NomeiDANIELLE MILET CROCIA
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista
Registro CAU: A80980-2
Data de obtenção de Títulos: 28/09/2001
Data de Registro nacional profissional: 01/03/2004
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto e Urbanista

País de Dipiomação: Brasil

CPF: 618.197.863-15

Cursos anotados noSlCCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO -

- Nenhum curso anotado.

-ATRIBUIÇÕES

dlzeSíro ^ campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de

OBSERVAÇÕES

respSS^opin^ documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à
a Lua elemento{s) contido(s) neste documento, esta Certidão

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o tenitório nacional.

Certidão n" 690211/2021

Expedida em 24/09/2021, Balsas/MA, CAU/MA

Chave de Impressão; AW8C7Z
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.945.860/0001-47

Certidão n°: 14056735/2022

Expedição: 04/05/2022, às 11:37:35

Validade: 31/10/2022 -1^0 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição. /

Certifica-se que DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.945.860/0001-47, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e B83-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns. ® 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

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

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se 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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

liúvidas e sugesriões: cndr.@ts::. jus.br



Consulta Regularidade do Empregador lit^s://coasuIta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpre^

Social:

Endereço: R adeuno matos 53 / nazare / balsas / ma / essoo-ooo

ECONÔMICA FECC.BAt

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: 07.945.860/0001-47

DUO MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIREU

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.

Validacie:28/02/2022 a 29/03/202j

Certificação Número: 20220228010004.84550721

Informação obtida em 08/03/2022 12:39:09

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

a



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO IVIARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

COMARCA DE BALSAS

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de

pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMISPG e PJe (Processo Judicia) Eletrônico)

desta Comarca referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL

OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei MÃO EXISTIR distribuição de AÇÕES

tramitando contra DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, inscrito(a) no () CPF / (X)

CNPJ n° 07.945.860/0001 -47.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única

existente na Comarca de Balsas, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada

a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Esmaragdo
de Sousa e Silva", nesta cidade de Balsas, Estado do Maranhão. Eu, Secretário Judicial Substituto de

Distribuição, consultei, digitei e assino. Balsas/MA^4 deWevereíro de 2022.

DE BALSAS
Ala IwScfaí
Onoroes

ÕO0OÔO871S7S

OBSERVAÇÕES:

Ca

Secretári6 Ji^iR^a

Matrícuk 149682

o varros

ituto ob Distribuição

1 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser
conferida pelo interessado ou destinatário;
2 - As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 - Este documento é válido por 60 (sessenta dias), conforme artigo 198 do Código de Normas da
Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 - Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 - É obrigatória afixação do Selo de Fiscalização Judicial neste documento, conforme RESOLUÇÃO
TJMA N°. 34/2007

6 - Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor.
7 - ESTA CERTIDÃO ABRANGE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BALSAS/ltfiA.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federai do Brasil
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional

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

Nome: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI
CNPJ: 07.945.860/0001-47

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:18:50 do dia 26/10/2021 <hora e data de Brasína>.

Válida até24/04/2Q22..

Código dê^õnSoie da certidão: A4AF.CB58.57CA.5C61
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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C><??nAi GomwDO f
FAQUl uarakhAo:

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESAI GOVERNO OO
FACILImaranhAo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certíflcainos que as Inlormações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta ComerciaJ e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DUO - MILET ARQUÍTETURA E PROJETOS EIREU

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Umitada (de Natureza Empresária)

Protocolo: MAC2201758S80

NIRE(Sede)
21600006490

CNPJ

07.945.860/0001-47

Arquivamento do Ato
Constitutivo

11/04/2006

Início de Atividade

11/04/2006

Endereço Completo
Avenida JOSE BEHNARDINO, N» 130. SALA 05 CENTRO - Balsas/IVIA - CEP 65800-000

Objeto
SERVIÇOS DE ARQUITETURA: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; DECORAÇÃO DE INTERIORES; ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E
ARQUITETURA NÃO ESPECIRCADAS ANTERIORMENTE (ARQUITETURAS CORPORATIVA): SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS RELACIONADOS À
ARQUITETURA E ENGENHARIA;

Capital
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
Capital Integralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Porte

ME (Microempresa)
Prazo de Duração

Indeterminado

Titular

Nome

DANIELLE MLET CROCIA

CPF

618.197.863-15

./ Administrador Início do Mandato

09/09/2013

Término do Mandato

indeterminado

Dados do Administrador

Nome

DANIELLE MILET CROCIA

CPF

618.197.863-15
} ,

'•A" -í'

Início do Mandato

09/09/2013

Término do Mandato

Indeterminado

Ultimo Arquivamento
Data

03/02/2022

Número

20220074275

-í" Atò/evenios, \
'  .-^0027 021.-'ALTERACAO DE DADOS (EXCETO

o-NÒME EMPRÉSARIAL)'/f

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão foi emrtidáautotnaticamente em 16/0^022, às 11:22:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autentíddaderio https://w^.ernpresataçli.ma.g'óv.br, com o código 5RJD0SLD.

/ .r'

■ A

.  •

"RicardòDinizDias
. 'Secretário Geral

Idel



OWERMO DO
FACILimarmhAo

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEÍNC

Junta Comerciai do Estado do Maranhão

f MPRESAl eOVBWO DO

FÁCILII^tARANHAO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerdal e são vigentes na data da sua ej9>ed!ção.

Certificamos que a EMPRESA: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI; CNPJ: 07.945.860/0001-47 Protocolo: MAC2201759063

Não consta como titutar de empresa registrada nesta Junta Comercial

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/02/2022, às 1124:53 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autentitídade no httpsdAvww,empresafaclI.ma.gov.br, com o código GFCHRDX1.

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

/(. f

1 de 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTESINIDONEOS

Nome completo: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

CPF/CNPJ: 07.945.860/0001-47

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:33:40 do dia 23/11/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILn'ADO:5

Código de controle da certidão: BQS7231121083340

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegtblltdade

C@fftidlã© W®gaíivâ

Certifico que nesta cBata (ii/02/2022 às 10:20) KMÃO GOS^STA no Cadastro

F^acional de Condenações Cíveis por Ato de Bmprobedade Administrativa e

inefiegibliidade registros de condenação com trânsito em Julgado ou sanção atr

quanto ao CPF n® @18.197.863-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da

inetegibilidade do condenado.

Para consultas sobre Ineiegibilldade acesse portal do TSE em

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenti

620B.A8B5.A883.1253 no seguinte endereço:

por meio do número de controle

^3



TCÒ
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CoEsulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/02/2022 10:06:22

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI
CNPJ: 07.945.860/0001-47

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portai do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQU

Obs; A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n° 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, L^n^ 13.726, de 8 de outubro de 2018
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. " '



15/02/202210:08 https://contas.tcu.gov.br/cet1Ídao/Web/Certídao/NadaConsta/home.faces;js8ssíoníd=mMv2qmsU2waXXK5dhvzq7kA1.host1.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

CNPJ: 07.945.860/0001-47

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
...cisternas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DUO - MILET
ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, CNPJ 07.945.860/0001-47, figure como responsável
ou interessado.

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

União.

Certidão emitida às 10h08mln39 do dia 15/02/2022, com vaiidade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

httDs://contas.tcu.Qov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verrficaCertidao.faces

Código de controle da certidão: LD6Y.D2NV.6LW.BE45

I  (
(snção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces-Jsessionid=mMv2qmsU2waXXK5dhvzq7kA1 .hosti ai 1 :ce03-arqref7 1/1



10:17 https://cmtas.teu.govii{/câ1klâQ/Web/CertÍ€lao/Nada(^)nst3/hoflneiac8s

TRIBUNAL DE CONTAS DA ÜNIAO

CERTÍDAO

Requerente: DANIELLE MILET CROCIA

CPF: 618.197.863-15

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual DANIELLE MILET CROCIA,
CPF 618.197.863-15, figure como responsável ou interessado.

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

Certidão emitida às 10h17min11 do dia 15/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.aov.br/certidaoAA/eb/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: M5X3.PVSQ.1E6W.QBA2

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

LICITANTESINIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: DANIELLE MILET CROCIA

CPF/CNPJ: 618.197.863-15

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima ídentificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do arí. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:42:51 do dia 23/11/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov ■br/ords/f?iy=INABILn'ADO:5

Código de controle da certidão: SBJX231121084251

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTESINIDÔNEOS

Nome completo: DUO - MELET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELK

CPF/CNPJ: 07.945.860/0001-47

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposiçào de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 08:33:40 do dia 23/11/2021, com validade de trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?D=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: BQS7231121083340

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrâtiva e Inelegtbilldade

Ceitldio Negaísva

Certifico tjue nesta data (13/02/2022 às 10:20) MÃO COMSTÂ no Cadastro

Madona! de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

inelegibilidad® registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF n" 618.197.863-15.

A condenação por atos de improbidade administrativa não impiica automático e necessário reconttecimento da
inelegíbílídade do condenado.

Para consultas sobre inelegibiiidade acesse portal do TSE em

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
620B.A8B5.A883.1253 no seguinte endereço;



4
DUO - HOETARQUITETUKA e PROSETOS EDtEU

CNJ)J.: 07.945^/0001-47
Insc Anta Consda!: 21600005490 11/04/2006
P&iòdo: 01/01/2021 a 31/1^/2021
B^anço encarado em: 31/12/2S21

BALANÇO PATUIHONUL

ftíha: 0001

PesCTtçSo SaMo Atual

Anvo

ATIVO ORfiOLUnS

CAKA

CAIXA GERAL

124.067,549

3A859,6»
27.9^,329

23.667,530

23.667,989

UNOOS CONTA HÓVnElfn

aax»

BAfôX>BRAKSCO

4J6I.340

4.^,340

IXUO

araTTES

DUR2CATAS A IIEC^Sl

UVRONORIE MAl^JINAS ITDA

ATIVO NXMROUIANTE

IMOBUZADO

OtâVEIS

coreõRao

&99I^S0D

0S3O/SSI>

6.930,309

89.227,9»

89J27,92D

24.65437D

24.6H37D

MÓVEIS EOTENSfUOS
16^400

16J33/ffiO

EQUIPAMBITDS DE INFORMATUM E TQECOMUNOÇfiB
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

27.54M0D

14357,659

13.188319

VEÍCULOS

(-] DEPREOAÇOBy AKOtCr. e EXAIB. ACUMUL
(-) DBTlKIACÓESAaJMUIADAS

/PASSVD

PASSWD dRCUlAIRE /
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Empresa: DUO - HlUr ARQUrrnURA E PROJETOS EIREU
CN.PJ.: 07.945.860/0001-47
Insc Junta Comerdal: 21600006490 Dáta: 11/04/2006
PérÍDdo: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço eioenado em: 31/12/2021

BAIANÇO PATRIMONDU.

niha: 0002

Descriçgo Saldo Atilai

LUCROS AOJMUUkDOS 3.819,21c

RECONHECEMOS A BfAVDÂO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO AUVO E PASSIVO; R$
124.087,54 (cento e >4nte e quatro.mll e olt^ta e sete reais e dnquenta e ({uatro centavos)

DANIEliTMlLET CROOA
ARQUITETA
CPF: él8.197.863-15

hausu, -Í/aíaJmcL
".miAN MAICON FERNANDES .-w- qm

^y-
^ig. no CRC - BA sob o No. 042218/O-8
ü>F: 061.531.545-30
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2^ ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)

DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

GNPJ 07.945.860/0001-47

DANIELLE MILET CROCIA, brasileira, solteira, natural da cidade de Recife/PE,
nascida em 09/07/1977, inscrita sob a Cédula de Identidade n° 1.600.984
expedida pela SSP/PI, e do CPF de N° 618.197.863-15, residente e domiciliada na
Rua Adelino Matos, N° 53, Loteamento Parque dos Buritis, em Balsas/MA,
CEP:65.800-000. DANIELLE MILET CROCIA, NA CONDIÇÃO DE TITULAR,
REPRESENTANTE DA EMPRESA DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS

EIRELI, constituída legalmente por ATO CONSTITUTIVO, devidamente arquivada
na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NÍRE n° 21600006490,

devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas sob o n°
07.945.860/0001-47, SITUADA A RUA ADELINO MATOS, N° 53, MUNICÍPIO DE
BALSAS, CEP: 65800-000

Na condição de Titular do registro da empresa individual de responsabilidade
limitada (Eireli), resolve alterar, mediante as seguintes cláusulas:

DA SEDE

Cláusula Primeira: Fica alterado o endereço da sede, que passa a localizar-se na
AV. JOSÉ BERNARDINO, N° 130, SALA 05. CENTRO, MUNICÍPIO DE
BALSAS/MA, CEP: 65800-000.

Cláusula Segunda: As Cláusulas e condições estabelecidas em Atos já
arquivados e que não foram expressamente modificados por esta alteração
continuam em vigor.

E, por estar de acordo em tudo quanto consta neste instrumento contratual,
obriga-se a titular da empresa a cumpri-lo integralmente, assinando em via única.

Balsas-MA, 01 de fevereiro de 2022

DANIELLE MILET CROCIA

Titular Pessoa Física

3"?
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI consta assinado

digitaimente por:

ÍDENf ihÓÁÇÂO DO(S) ÁSSII^ÀNtE(S)
CPF/CNPJ Nome

61819786315 DANIELLE MILET CROCIA

wr \ «RTiCEKIIFXCO O BBGISIRO EH 03/02/2022 09:59 SOS N" 20220074275.

\  ÍROTOCOLO: 220074275 DE 03/02/2022.

\  N. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1220140X777. CNPJ DA SEDE: 07945860000147.
21600006490. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2022.

JUCEMA DOO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI

RICARDO DIMIZ DIAS

VICE-PRESIDENTE

VHW.en^resafacil.na.gov.br

A validade deste dacicnento, se Impresso, fica sujeito à coxprovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais»
inforniando seus respectivos códigos de verificação. 3^



PRIMEIRA ALTERALÇAO -DUO ARQUITETURA EIRELL

DANIEIiLE Mlí/ET CRÓCIA, brasileira, solteira, nascida em 09/07/1977, na cidade de
Recifè/PE, Arquiteta, inscrita no ÇP? sob o n' 618.197.863-15, portadora da cédula de
identidade R<3 1.600.984, expedida pela SSP^I; residente e domiciliado na Rua Adelino
Matos, n" 53, Nazaré na cidade Balsas/MA, CEP: 65.800-000, titular da empresa: DUO
ARQUITETURA EIRELI, constituída legalmente por ATO CONSTITUTIVO devidamente
arquivado na Junta Comercial do- Estado do Maranhão, sob o NIRE n" 21600006490,
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o n" 07.945.860/0001-47,
localizada na Rua Adelino Matos n** 53, Nazaré em Balsas/MA, CEP 65.800-000. Delibera
ajustar a presente alteração contratual, nos tetmos da Lei n" 10.406^002, mediante a condição
estabelecida nas cláusulas seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA; Fica alterado o objetivo social, o qual passa a ser:

71.11- l-OO - Serviços de arquitetura;

41.20-4-00 — Construção de edifícios;

74.10-2-02 - Design de interiores;

71.19-7-99 - Atividades tétmicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas
anteriormente (Arquiteturas Corporativa);

71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

CLÁUSULA SEGUNDA: fica alterada a denominação empresarial para DUO — MILET
ARQUITETURA E PROJETOS Eli^LI.

CLÁUSULA TERCEIRA: As cláusulas e condições estabelecidas em atos Já arquivados e
que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

£, por estar de acordo em tudo quai-^o éonsta neste instrumento contratual, obriga-se a titular da
empre» a cumpri-lo integralmente, assinado- o em 1 (uma) vi^

Balsas - MA, 22 de Janeiro de 2018.

Danjelle Milet Crócia

Administradora Titular

SeiBWiânça a n
*0053* FSVFKirwc

sas.MA,|t
Cm da Ver

CeenWptiy:;

JUCEMA

CSRTXflCr- O REGISTRO BK 06/02/3018 1.3:50 SOB H* 30180054541.
PROTOCOU> 180054341 SE 05/03/3018. CÕDIGO DS VERtFZCAÇAO:
118004156>'5. NZRSt 21600006490.
SOO - K1.J:T aRQOITETUFA B PROJETOS EZRELZ

Liziaii Thoresa Rodrigues Kendoaça
secrbtAsxa-seral

s£o LUÍS. 06/03/3018
www.eiB9eoaaiaeil.nia.gov.br

3^



TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELh

alteração" CONTRATUAL NS 06

DE TRANSFORMAÇÃO EM EIRELI

DUO ARQUITETURA LTDA - ME

CNPJ: 07.945.860/0001-47

DANIELLE MILET CRÓCIA, brasileira, solteira. Arquiteta, natural de RecIfe/PE, nascida
em 09/07/1977, Inscrita no CPF(MF) sob o nS 618.197.863-15 e portador da cédula de
Identidade RGl,600.984, expedida pela SSP/PI, residente e domiciliada à Rua Adelino
Matos, 53,Nazaré na cidade de Balsas/MA, Cep; 65.800-000.Na condição de única
soca da empresa DUO ARQUITETURA LTDA - ME, com sede na Rua Adelino Matos, nS
53- ,Bairro de Nazaré,em Balsas - MA, Cep: 65.800-000., com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão(JUCEMA) sob o n^
21200595765 em 11/04/2006 e registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
sob o ns 07.945.860/0001-47.Resolve transformar a Sociedade Limitada em EMPRESA
INDIViDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA, a qual regerá , doravante, pelo presente
ATO CONSTITUTIVO: h

Cláusula 1^ - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada - EIRELI, passando a ser DUO ARQUITETURA EIRELI, com
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Clausula 2a - O acervo desta sociedade, no valor de RS: 100.000,00 (Cem Mil Reais),
passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma o ato contínuo , Ato Constitutivo da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada.

TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL
E|E^RESPÜNSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE DUO ARQUITETURA

OANIEUE MILET CRÓCIA, brasileira, solteira. Arquiteta, natural de Recife/PE, nascida
em 09/07,Q977, inscrita no CPF(MF) sob o n°- 618.197.863-15 e portador da cédula de
I^dentmade RGl.600.984, expedida pela SSP/PI, residente e domiciliada à Rua Adeliné
Matos, 53,Nazare na cidade de Balsas/MA, Cep: 65.800-000, constitui uma empresa
individual de responsabilidade limitada sob as seguintes cláusulas:



ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE DUO ARQUITETURA
EIRELI. : : ^

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente empresa individual de responsabilidade girará sob a firma social de DUO
ARQUITETURA EIRELI.

CLÁUSULA SEGUNDA.

A empresa tem sede à Rua Rua Adelino Matos, 53,Na2aré na cidade de Balsas/MA, Cep:
65.800-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou
outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA.

O objeto social da empresa será;

71.11-1/00 - Serviços de Arquitetura;

^1.20-4/00-Construção de Edifícios;

74.10-2/02- Decoração de interiores;

71.19-7/99 - Atividades Técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente (Arquiteturas Corporativa);

71.19-7/03-Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;

41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA QUARTA.

A sociedade iniciou suas atividades em 11/04/2006 e o prazo de duração da empresa é
indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA.

o capital social-será de R$: 100.000,00 ( Cem Mil Reais) integralizado neste ato em moeda
corrente do pais.

CLÁUSULA SEXTA.

A empresa será administrada por seu titular a Sra. DANIELLE MILET CROCIA, a quem cafaé^
representação e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SÉTIMA.

O exercício será encerrado a 31 de dezembr/de cada ano.



ATO CONSTITUTIVO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-SOB O NOME EMPRESARIAL DE DUO ARQUITETURA

EIRELI. - : :

CLAUSULA OITAVA

Declara o titular deste empresa, para os devidos fins e efeitos e direito, que o mesmo não
participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA NONA

A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

CLÁUSULA DÉCIMA

A Administradora declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se
encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa

da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Por ser verdade, assina o presente instrumento, em 3(três) vias de igual forma e teor, que será
levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a
mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Balsas, 01 de Julho de 2013.

Danielle Mllet Crocía

-

REGSTKO
RO: 21

13/056831-7

ITETURAEIREU

AF 036.285
? ií.í k.

3^
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iVliriistério do Desenvolvimènto. iPÔCis^ria e Cè.T.ércio exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTÁDO"DO MARANHÃO' ' -

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

MATí^Q tfA7ADc DA?o o EIRELl, estabelecido na RUA ADELINOMATOS, 53, NAZARÉ, BALSAS. MA, CEP; 65.800-000, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do pres^^^^^ instrumento e declara, sob as penas da Lei. que se enquadra na
condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123. de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

BALSAS - MA. 01 de Julho de 2013.

Empresário: OANIELLÈ MILET CROCIA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM _^lOfUA3.

(tinheiro

Chefe do Escritório Regional
de Balsas

2089

RTIFICO O REGISTRO EMOaOS^IS -
BONÚMERO:2013056a309.- •• >.
ito^o: ia05683CFe . .1 "

;(n0-é3a216OOOO649O -
lájOWQUltEtURAElRELI -

. .«^IMCE BASTOS DA FONSECA
rAFD36.2d8

...i

33



QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOUDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE DUO ARQUITETURA LTDA -
'  ' " -' - - - IWE. ■ j \ -

1.DANIELLE WIILET CRÓCIÂ„brâ.^leira; solteira, Arquiteta^ natural de Recife/PE, nascida em
09/07/1977, inscrita no CPF(MF) sob o n° 618.197.863-15 e portador da céduia de identidade RG1.600.984,
expedida pela SSP/PI, residente e domiciiiada à Rua dos Operários, n® 78, Bairro Centro, na cidade de
Balsas/MA, Cep: 65.800-000;e

2.ISABELLE WIILET CRÓCIA, brasileira, solteira, Administradora de Empresas, nascida na cidade de
Recife/PE, em 24/07/1979, inscrita ano CPF sob o n° 625.240.893-04 e portadora da céduia de identidade
de n® 1.927.280, expedida pela SSP/PI, residente e domiciliada á Rua Deputado Raimundo Leai, Quadra 52,
Casa 07, Bairro Jardim Eldorado, na cidade de São Luis/M A, CEP; 65.066-635, únicas sócias da sociedade
DUO ARQUITETURA LTDA - WIE , localizada á Av. Coronel Fonseca, n® 100, sala 01 Bairro Centro ,Cep:
65.800-000 em Balsas - Ma, inscrita no CNPJ sob o n® 07.945.860/0001-47 com registro na JUCEMA sob o
n 21200595765 resolvem, assim,aiterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMEIRA; DA SEDE

A sede social da sociedade passará a ser na Rua Dr. Justo Pedroso, n® 380 , 1® Andar, Sala 03 Centro, em
Balsas - MA. Cep; 65.800-000.

CLAÚSULA SEGUNDA: DO NOME FANTASIA

O nome fantasia passará a ser DANIELLE WIILET.

CLAÚSULA TERCEIRA: DA ADMISSÃO DA SÓCIA

É admitida na sociedade a Srta. INGRID BORGES DELFINO, brasileira, solteira, natural de Imperatriz- Ma,
nascida em 08/08/1991, residente e domiciiiada à Avenida Contorno, n® 151, Bairro Potosi, na cidade de
Balsas/MA. Cep: 65.800-000, portadora da Carteira de Motorista n® 04916466450 expedida pelo
DETRAN/GO, em 27/09/2011 e inscrita no CPF sob o n® 040.454.251-44.
Paragràfo Primeiro: A Sócia ISABELLE MILET CRÓCIA, retira- se da sociedade, cedendo e transferindo a
totalidade de sua participação no capitai social da empresa , representada por 1.000(Hum Mil) quotas no
valor nominal de R$: 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R$: 1.000,00(Hum Mil Reais), sendo de suas
quotas de capitai na mesma,para INGRID BORGES DELFINO, dando plena , gerai e irrevogável quitação,
dos seus haveres e direitos na sociedade, não tendo mais o que reclamar em juízo ou fora dele.
Paragràfo Segundo: A sócia DANIELLE WIILET CROCIA, SGd6 e transfsr© part© d© SUas
quotas a sócia ora admitida de nome ingrid borges delfino, sendo a proporção de 49.000
(Quarenta e nove mil) quotas no valor nominal de R$: 1,00 (Um Real) cada quota totalizando R$: 49.000,00
(Quarenta e Nove Mil Reais) correspondente á 49®/o (quarenta e nove por cento) de suas quotas partes de
capital da mesma.

Paragràfo Terceiro: A Sócia DANIELLE WIILET CRÓCIA declara haver recebido todos 08
seus direitos e haveres perante a sociedade no que se refere à transferência de suas
quotas partes para INGRID borges delfino, nada mais tendo a reclamar, seja a titulo dor, nem do
cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação da fração hora
transferida.

CLAUSULA QUARTA- DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL
Tendo em vista a presente alteração o capital social da sociedade passa ser distribuído da seguinte forma
R$: 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$: 1,00 (Um Real),

SOCIO QUOTAS VALOR R$:

DANIELE WIILET CROCIA 50.000 50.000,00

INGRID BORGES DELFINO 50.000 50.000,00

TOTAL 50.000 100.000.00

kb



Continuação da Quarta Alteração © Consolidação Contratual da sociedade duo
.-ARQUITETURA LTDA - WE.

2®. À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação;

1® CLAUSULA - A sociedade gira sob o nome empresarial DUO ARQUITETURA LTDA e nome fantasia
DANIELLE WIILET;

2® CLAUSULA - A sociedade tem a sua sede na Rua Dr. Justo Pedroso, n ° 380,1® Andar, Sala 03, Centro,
em Balsas - Ma, CEP n® 65.800-000.

3® CLAUSULA - O objeto social é:

71.11.1/00 - Serviços de Arquitetura:

41.20.4/00 - Construção de Edifícios;

74.10.2/02 - Decoração de Interiores;

71.19.7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

4®,CLAUSULA O capitai social é de R$ 100.000,00(Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas
de valor nominal R$ 1,00 (Um Real), cada uma, integralizadas em rrioeda corrente do País, assim subscritas;

SÓCIOS QUOTAS VALOR ®/o

DANIELE MILET CROCIA 50.000 50.000,00 50

INGRID BORGES DELFINO 50.000 50.000,00 50

TOTAL 100.000 100.000,00 100

5®.CLAUSULA A sociedade iniciou suas atividades em-11 de Abril de 2006 e seu prazo é
indeterminado.

6®.CLAUSULA As quotas sociais são indivisíveis relativamente á sociedade, somente poderão
ser cedidas ou transferidas seja a que titulo for, mediante prévio conhecimento dos sócios, aos
quais fica reservado o direito de preferência em igualdade de condições. O sócio que desejar
ceder ou transferir suas quotas deverá comunicar por escrito ao outro sócio, para que o mesmo
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, possa exercer o direito de preferência, findo este prazo
e no caso do outro sócio não se manifestar, ficará o sócio retirante com liberdade de ceder suas
quotas a quem interessar, não podendo a oferta ser inferior ao ofertado ao sócio remanescente.

7®.CLAUSULA A responsabilidade de cada sócia é em conjunto com todas as sócias.

8^CLAUSULA. A administração da sociedade é exercida pelas sócias DANIELE WIILET CRÓCIA e
INGRID BORGES DELFINO que se incumbirão individualmente de todas as operações e representarão a
sociedade, ativa e passivamente, única e exclusivamente para os negócios da própria sociedade,em juízo ou
fora dele, exceto para fins de contratação de empréstimos bancários e avais, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja de
favor de qualquer quotistas ou terceiros , bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sern
autorização dos demais sócios, podendo outorgar procuração em nome da sociedade.

9®.CLAUSULA Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, as administradoras prestarão contas
justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
balanço do resultado econômico,cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas, (art.1.066,CC/2002);

10®. CLAUSULA- Nos quatro primeiros meses seguintes ao término exercício social, os sócios deliberarão
,sobre as contas e designarão administradores quando for o caso (arts. 1.071 e 1.072, 2° e art. 1.078,
CC/2002).



Continuação da Quarta Alteração e Consolidação Contratual da sociedade duo
.-ÁRQUltETU^ALTDA-WÍE.

11® CLÁUSULA. As sócias poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensai, a.titulo de pró labore ,
observadas as disposições reguiamentares pertinentes (pro labore)

12® CLAUSULA Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros . sucessores e o incapaz.Nâo sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios
remanescentes , o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patriominial da
sociedade. á data da resolução . verificada em balanço especialmente levantado

13® CLAUSULA. As administradoras declaram sob as penas.de lei ,de que não estão Impedidos de
exercer a administração da sociedade,por Lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se
encontrar sob os efeitos dela , a pena que vede temporariamente , o acesso a cargos públicos , ou por cnrrie
familentar, de prevaricação , peita ou suborno, concussio , peculato , ou de defesa da concorrência contra
as relações de consumo, fé pública , ou a propriedade.

14® CLAUSULA. Fica eleito o foro da Comarca de Balsas /MA, CEP: 65.800-000, para qualquer ação
fundida neste contrato , renunciando -se a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em perfeito acordo, em tudo neste instrumento particular, obrigam-se a cumprir o Presente
contrato social em todos os termos, por si e seus sucessores assinam o presente instrumento em 03 (três)
vias de igual teor e forma

Balsas/Ma, 01 de Agosto de 2012.

DANIELE

BORGES DELFINO

ISABELLE MILET CROCIA
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TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DUO ARQUITETURALTDA. - ME

^  . CNPJ: 07.945.860/00ai-47

DANIELLE MILET CRÓCIA: hra&leira, sojèira;ArquiteÍ2,.n2tücal de Recife - PE, nascida em 09 de Julho
de 1977, residente e domiciliada na Rua dos Operários, n" 78, Centro, em Balsas - MA, CEP 65,800-000,
portadora da Carteira de Identidade rP 1.600.984, expedida pela SSP - PI e Inscrita no CPF sob o jf
618.197.863-15.

MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH, brasileira, solteira. Arquiteta, natural de São Luís - MA,
nascida em 26/09/1978, residente e domiciliada na Rua Francisco Lima, n® 03, Quadra 278, Condomínio
Saint Louls, Casa 11, Bairro São Luis, em Balsas - MA, CEP 65.800-000, portadora da Carteira de
Identidade n® 017983793-1 expedida pela GEJUSPC - MA e inscrita no CPF sob o n® 620.945.303-10.

As referenciadas acima, únicas sócias da sociedade empresarial denominada DUO ARQUITETURA
LTDA. - ME, com sede na Av. Coronel Fonseca, n® 100, Saia 01, Centro em Balsas - MA - CEP 65.800-
000, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o n°
21200595765 em 11 de Abril de 2006 e registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob
n® 07.945.860/0001-47. resolvem de comum acordo alterar o seu Contrato Social conforme cláusulas e
condições que seguem;

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ADMISSÃO DE SÓCIA
É admitida na sociedade a Srta. ISABELLE MILET CRÓCIA, brasileira, solteira, Administradora de
Empresas, natural de Recife - PE, nascida em 24 de Julho de 1979, residente e domiciliada na Rua
Deputado Raimundo Leal, Quadra 52, Casa 07, Bairro Jardim Eldorado, em São Luis - MA CEP 65 066-
6^, portadora da Carteira de Identidade n" 1.927.280 expedida pela SSP - PI e Inscrita no CPF sob o n"
625.240.893-04.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIRADA DE SÓCIA
A sócia MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH, retira-se da sociedade cedendo e transferindo a
totalidade de sua participação no capital social da empresa, representada por 30.000 (tinta mil) quotas no'
valor nominal de R$-1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ - 30.000 (trinta mil reais), sendo 29.700
(vinte e nove e setecentas) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalizando R$ 29 700 00
(vinte e nove mil e setecentos reais) para a sócia DANIELLE MILET CRÓCIA e 300 (trezentas) quotas no

M» real) cada, totalizando R$ 300,00 (trezentos reais) à sócia ISABELLEMILET CROCIA dando plena, geral e irrevogável quitação, dos seus haveres e direitos na sociedade não
tendo mais o que reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da sociedade é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 60.000 (sessenta mil)
quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do pais e assim
distribuído entre as sócias:

NOME DAS SÓCIAS %PARTICIP. QTDE. QUOTAS VALOR
DANIELLE MILET CROCIA 99,00 59.700 R$ 59.700.00
ISABELLE MILET CROCIA 1,00 300 R$ 300,00
10 TAL 100,00 60.000 R$ 60.000.00

CLÁUSULA QUARTA - DO AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
o Capital Social da sociedade que é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), totalmente integralizado em
moeda corrente do pais, dividido em 60.000 (sessenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, Passa a^r de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas no valor
norninal de R$ 1,00 (um real) cada uma, mediante a íntegralização de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
de Lucr^os Acumulados de Exercícios Anteriores, oássando o capital da sociedade a ter a seguinte
composição: / ^



>-'V

Página 02 - Continuação da terceira alteração e consolidação contratuai da Duo Arquitetura Ltda. - i

NOME,DAS SÓCIAS .-%PAÍ^T1C1P. QTDE. QUOTAS VALOR

DANÍELLE MiLET CROCIA.' : :  : 99.0 : 99.000 R$ 99i000,00
ISABELLE MILET CRÓCIA" - - - 1000 R$ 1.000,00
TOTAL 100,0 100.000 R$ 100.000,00

Parágrafo Único - A responsabilidade clvii dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do CO / 2003 - artigo 1052.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade passa a ser exercida paia sócia DANÍELLE MILET CRÓCiA, que se
incumbirá individualmente de todas as operações e representará a sociedade, ativa e passivamente,
única e exclusivamente para os negócios da própria sociedade, em juízo ou fora dele, autorizado o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja de favor de qualquer quotista ou terceiros, podendo outorgar procuração em nome da
sociedade.

CLÁUSULA SEXTA - DA DECLARAÇÃO
A sócia administradora DANÍELLE MiLET CRÓCiA, declara sob as penas da lei, que não está impedida
de exercer a administração da sociedade por lei, especial ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - Que a presente alteração fica fazendo parte integrante do Contrato Social original,
cujas cláusulas aqui não alteradas, permanecem em pleno vigor.

E, por estarem ás partes justas e contratadas, assinam a presente alteração e consolidação de contrato
social em 03 (três) vias de igual forma e teor na presença de 2 (duas) testemunhas.

Balsas - MA, 31 de Agosto de 2011.

DANÍELLE MiLET CROCIA ISABELLE MILET CROCIA

LArtAA/TL-YYX) lOnringo oLo CXi-vurcx^

MARIANA UMA DE OLIVEIRA BORGNETH

Testemunhas:

iúo.

Valéria Gome&^Sousa
Ct-929139984/SSP-MA

c
Cleldiana^çtartlhs de Sousa

Cl -16098992000-0/SSP/MA

ERTfFICO O REGISTRO EM27/1(V2011
OB O NÚMERO; 20110550697 t- .
TOtocoto; 11/065069-7

iresa;21 20059.5765
UOÁRQUrrÉTURALTOA-MÉ 1 - -

JOELMAARAÚJO PINHEIRO

AD 109.834



.0" SEGUNDA ALTERAÇAO E COÍÍSptIPAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA" DUO
-  : ARQüf^rEÇÜRA píDA ME"

Pelo presente instrumento particular de alteração de contrato social, as sócias:
DANIELLE MILErpRCCIA,-brasileira, solteira. Arquiteta, portadora do C.P.F. (MF) sob o n""

618.197.863-15 e da RG de -n® 1:600.954: expedida pele» Órgão emissor SSP/PI expedida em 12.03.1998,
natural de Recife/PE, nascidâ em P9.07.Í977; ̂residente édòmiciliada à Rua Vicente da Silva, 145, Bairro de
Fátima, Balsas/MA, Cep; 65.800-000.

MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH, brasileira, casada pelo regime de comunhão
parcial de bens. Arquiteta, portadora do C.P.F. (MF) sob o n® 620.945.303-10 e da CI/RG n® 017983793-1
GEJUSPC/MA, em 04.10.2001, natural de São Luis/MA, nascida em 26.09.1978, residente e domiciliada à
Rua Dr. Adelino Matos, Qd. 63, n® 29, Bairro de Nazaré, Balsas/MA, Cep: 65.800-000.

Únicos sócios da sociedade limitada "DUO ARQUITETURA LTDA ME", com sede á Rua Bahia,
Lote 6, Quadra 177, Sala A, Setor Industrial, Balsas/MA, Cep: 65.800-000, registrada na Junta Comercial do
Estado do Maranhão, sob o n® 21200595765, registrada no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica<^CNPJ(MF)
sob o n® 07.945.860/0001-47!/resoIvem, assim, alterar e consolidar o contrato social, conforme cláusulas
e condições seguintes:

1® A sociedade que é estabelecida á Rua Bahia, Lote 6, Quadra 177, Sala A, Setor Industrial,
Balsas/MA, Cep: 65.800-000, ficará transferida sua sede para à Avenida Coronel Fonseca, n® 100, Sala 01,
Centro, Balsas/MA, Cep. 65.800-000.

2® A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela íntegralização do capital social, (art. 1052, CC/2003).

3® Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
Justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do
Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.(art. 1.065, CC/2002).

4® Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontr^ sob os
efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade, (art. 1.011, § 1° CC/2002).

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

ICLÁUSULA r - NOME EMPRESARIAL

A sociedade gira sob o nome empresarial "DUO ARQUITETURA LTDA ME" tendo como o nome de
Fantasia de "DUO ARQUITETURA" com sede e domicilio à Avenida Coronel Fonseca, n® 100, Sala 01,
Centro, Balsas/MA, Cep. 65.800-000. (art. 997,11, CC/2002)

CLAUSULA2^

O capital social é de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), dividido em 600.000 (seiscentas) quotas de
valor nominal R$ 100,00 (cem reais), integralizadas, em moeda corrente do País:

a) DANIELLE MU .ET CRÓCIA, que subscreve 300.000 (trezentas) quotas, no valor de R$ 100 (cem
reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), (art. 997, III, CC/2002) (art.
1.055, CC/2002).

b) MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH , que subscreve 300.000 (trezentas) quotas, no valor
de R$ 100 (cem reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (art. 997, III,
CC/2002)(art. 1.055, CC/2002).



SEGUNDA ALTERAÇÃO C ÇCK^SGLinAÇÃD CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA" DUO
:  : tarquíteturã Mda me"

Ficando assim distribuído~o capital da saciedade.

SÓCIOS ' ■ LPÈRC. OTDADE DE QUOTAS VALOR TOTAL

DANBELLE MILET CRÓCIA 50% 300.000 30.000,00

MARIANA LEMA DE OLIVEIRA BORGNETH 50% 300.000 30.000,00

TOTAL 100% 600.000 60.000,00

CLÁUSULAS^

A sociedade tem por objeto: (art 997, II, CC/2002)

a) Serviços de Arquitetura (71.11-1/00)
b) Serv. de Desenho Técnico Relacionados â Arquitetura e Engenharia (71.19-7/03)
c) Decoração de Interiores (74.10-^02)
d) Construção de Edifícios (41.20-4/00)

CLAUSULA 4'

A sociedade iniciou suas atividades em 11 de abril de 2006 e seu prazo de duração é indeterminado.
9art. 997, H, CC/2002).

CLAUSULA 5'

As quotas fio indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
do outro sócio, a .^uem fica a segurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas,, a alteração contratual pertinente, (art.
1056, art. LOií/ CC/2002). ;

CLÁUSULA 6'

A. responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidari^nente pela inte^alização do capital social, (art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA?'.

A administração da sociedade cabe as sócias DANIELLE MILET CRÓCIA e MARIANA LEMA
DE OLIVEIRA. BORGNETH, com os poderes e atribuições de representações ativa e passivamente,
solidariamente ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade
estranhas ao ipieresse social ou assumir obrigações seja em favos de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem com onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997; VI;
1.013.1.015,1064, CC/2002).

CLÁUSULA 8=

Ao término dê cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
Justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço

de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art
1.065,

CC/2002)

[CLÁUSULA 91



>  SEGUNDA ALTERAÇÃO R CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA" DUO
: ÃHQUlvTECUld :LTDA ME"

CLÁUSULA 10'

A sociedade poderá.s qualquer ̂ empo, abrir ou fecha filial ou outra dependência, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios. - ~

CLÁUSULA 1

Os sócios poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal á título de "pro labore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA W

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s),
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em
relação a seu sócio. (art. 1.02S e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA 13'

Os administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercerem a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade, (art. 1.011, §.1° CC/2002)

CLAUSULA 14'

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resultante deste contrato.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,
obrigam-se a cumpri o presente, assinando-o em 03 (três) exemplares de igual teor, com a primeira via
destinada o registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA).

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODO MARANHÃO •
CERTIFICO O REGISTRO EM26/08/2010 .
SOB O NUMERO: 20100466257 . .

Protocola 10/046625-7 •
EriçfMá:21200595765 - '
bUOARQUrTETURALTDA-ME *

Balsas/MA, 06 de julho de 2010

IRA BORGNETH

. JOELVAARAÚJOPIKKSRO
CHEFE 00 ESCRITÓRIO REOi OE AC450057

DANIELLE MILET CROCIA

H-i



Íítstrumento eartigular de constituição contratual de uma sociedade
^  limiõtuja ̂ bvo Arquitetura LTDA"
^ ji ■ ^ ^ - r—rr— t -

Pelo presente instrun;ento:paiticuJar ̂ e con^Piiçào' de contrato social, as sócias;
DANBELLE MILET CKÓCIAVbrdSileira; solteira, Arquiteta, portadora do C.P.F. (MF) sob o n°

618.197.863-15 e da RG dè'h°'í.600.984 expedida'pelo órgão emissor SSP/PI expedida em 12.03.1998,
natiiral de Recife/PE, nascida em 09.07.1977, residente e domiciliada à Rua Vicente da Silva, 145, Bairro de
Fátima, Balsas/MA, Cep: 65.800-000. " l o

MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, Arquiteta, portadora do C.P.F. (MF) sob o n
620.945.303-10 e da CI/RG n® 017983793-1 GEJUSPC/MA, em 04.10.2001, natural de São Luis/MA, nascida
em 26.09.1978, residente e domiciliada à Rua Dr. Adelino Matos, Qd. 63, n° 29, Bairro de Nazaré,
Balsas/MA, Cep: 65.800-000, resolvem de comum acordo constituir uma sociedade limitada conforme
cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA r

A sociedade girará sob o nome empresarial de "DUO ARQUITETtJRA LTDA , tendo como o nome
de Fantasia de "DUO ARQUITETURA" e terá sede e domicilio à Rua Antônio Jacobina, n® 1037/B, Sala 04,
Centro, Balsas/MA, Cep: 65.800-000. (art. 997, II, 00/2002)

CLAUSULA 2^

O capital social será de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 400 (quatrocentas) quotas de
valor nominal R$ 100.00 (cem reais), totalmente integraiizadas, neste ato em moeda corrente do pais, nesta
data pelas sócias:

a) DANBELLE MELEt CRÓCIA, que subscreve 200 (duzentas) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem reais)
cada uma, perfazendo um total de R$ 20.000.00 (vinte mil reais).
b) MARIANA LIMA DE OLIVEIRA, subscreve 200 (duzentas) quotas, no valor de R$ 100,00 (cem
reais) cada uma, perfazendo um total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), (art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055,
CC/2002).

SÓCIOS PERC. OTDADE DE QUOTAS VALOR TOTAL

DANTETLE MILET CRÔCIA •50% 200 20.000,00

MARIANA LIMA DE OLIVEIRA 50% 200 20.000,00

TOTAL 100% 400 40.000,00

[CLÁUSULA 3'

a)
b)
c)
d)
e)

A sociedade terá por objeto: (art. 997, II, CC/2002)

Serv. Técnico de Arquitetura (74.20-9/01)
Serv. de Desenho Técnico Especializado (74.20-9/05)
Outros Serviços Técnicos Especializados (74.20-9/99)
Serviços de Decoração de Interiores (74.99-3/06)
Edificações (Residenciais, Industriais, comerciais e de Serviços) (45.21-7/01)

CLAUSULA 4'

O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, com início de suas atividades na data
do arquivamento da Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA). (art. 997, n, CC/2002)

CLÁUSULA 5^

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento
da outra sócia, a quem fica a segurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua

d



INSTRUMENTO PARTICUIiAR DE CONSTITUIÇÃO CONTRATUAL DE UMA SOCIEDADE
LlínTZ^A; "D*jq-.^üyiTETURA LTDA"

aquisição se posta à venda» formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art.
1056, art. 1.057 CC/2002. , ^

CLAU31TLA &

A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002)

CLAUSULA7"-

A administração da sociedade caberá as sócias, DANDELLE MILET CRÓCIA e MARIANA LIMA
DE OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente solidariamente
ou isoladamente, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem com
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, (artigos 997; VI ;
1.013. 1.015, 1064, CC/2002).

CLÁUSULA B'

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará conta justificada
de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de
resultado econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, (art
1.065, CC/2002)

CLAUSULA9^

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas ou
designarão a administradoras quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072 § 2" e art. 1.078, CC/2002)

CLAUSULA l(y

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecha filial ou outra dependência, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA ir

As sócias poderão, de comum acordo fixar uma retirada mensal á título de "pro labore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA 12^

Falecendo ou interditada qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s),
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a^sociedade se resolvem
relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002),

ICLÀUSULA ly

As administradoras declaram, sob as penas da Lei, de que não e^ão impedidos de exercerem a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenaçírocriminal, 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, concuMão, peculato, ou contra a economia popular, contra o



;L. .«c.» —. ■t* ";rcí«sr ■" ""^"^"""" ""^ "■ °""°'"pública ou a propriedade, (art. 1.011, §1 CÇ/2002) ..
p.a e.eUo o ... d£ B.sas/M..,.. o .erCio e o —.ente dos ditedos e

Balsas/MA, 22 de março de 2006.

bANIELLE MILET CRÕCIA
^ivíarian OLIVEIRA

dõ-Maranhao viinta Comer

CERTIFCOOREGIS 11/04COOO::
.S030NUMER0;;21
Protocola O&ol

BslilRa'::

6'.O
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

NO 0000000703150

20210000703150

Validade: indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fíns, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discrimlnado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: DANIELLE MILET CROCIA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 28/09/2001

Registro Nacional: 000A809802

Data de Registro: 01/03/2004

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

Nenhum cumo anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT-

Número do RRT: 8381021 Tipo do RRT: SiMPLES Registrado em: 17/06/2019

Forma de registro: iNIClAL

Descrição:

Participação Técnica: INDiViDUAL

PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO PÚBLICA COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.472,20M=

Empresa contratada: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS ElRELi
CNPJ: 07.945.860/0001-47

DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

CPF/CNPJ: 06441430000125

RUA JOSÉ LEÃO

Complemento: PRAÇA GONÇALVES DIAS

Cidade: BALSAS Bairro: CENTRO

Contrato:

Valor do contrato: R$ 0,00

Data de inicio: 08/03/2019

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

N^S/N

UF: MA

Celebrado em 07/03/2019

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Fim: 2019-08-13

1.1.2- Projeto arquitetônico , 1472.20 m*- metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA EGITO

Complemento: PRAÇA DO MERCADO PÚBLICO

Cidade: BALSAS Bairro: CENTRO

Coordenadas Geográficas: O O

DESCRIÇÃO

UF:MA

:65800000

CEP: 65800000

A autenticidade desta Certidão pode ser veriücada em: hfli)s7/sIccau.caiJt>r^ovi)r/aDnMew/s]ght/axtemo?form=Sendcos, com a diave: 91ãBZ0B85Z7ZA186Z6C7

Jmpressoi^; 30/11/2021 às 09:48:48 por DANIELLE MILET CROCIA, Ip: 172.8625.194
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

NO 0000000703150

20210000703150

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocx)rrá alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
n® 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnicx) por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2® da Lei n® 12.378/2010 e artigos 2° e 3® da Resolução n®
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão n° 703150/2021

Expedida em 29/11/2021 12:11:00, Balsas/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: 919BZ0B8BZ7ZA188Z6C7

6^
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução 93 de 07 de Novembro de 2014

Página 1/3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

NO 0000000689160

20210000689180

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de

Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo dlscríminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: DANIELLE MILET CROCIA

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 28/09/2001

Registro Nacional: 000A809802

Data de Registro: 01/03/2004

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNfCA-RRT

Número do RRT: 7874982 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 20/09/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 7874982

Descrição;

Participação Técnica: INDIVIDUAL

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL E FORNECIMENTO DE PROJETO

DE ESTRUTURA METÁLICA VINCULADO A ART N°TO20210321699, COM ÂREATOTALCONSTRUlDA DE 2.778,19 M»

Empresa contratada: DUO - MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI
CNPJ: 07.945.860/0001-47

DADOS DO CONTRATO

Contratante: UNIBALSAS EDUCACIONAL LIDA

CPF/CNPJ: 07344774000189

AVENIDA OTR BR 230, KM 05

Complemento: FAZENDA MALIDERE IV

N^S/N

Cidade: BALSAS

Contrato:

Valor do contrato: R$ 0,00

Data de Início: 03/09/2018

Bairro: ZONA RURAL UF: MA

Celebrado em 03/09/2018

Tipo do Contratante:

Data de Fim: 2019-03-04

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA-

1.1.2 - Projeto arquitetônico ,2778.19 nF; 1.2.4- Projeto de estrutura metálica , 2778.19 m®;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RODOVIA BR 230 - KM 5

Complemento: FAZENDA MALIDERE IV

Cidade: BALSAS

Coordenadas Geográficas: O O

Bairro: ZONA RURAL

N® S/N

UF:MA

CEP:€5800000

CEP: 65800000

A autenticidade desta CeitldSo pode ser verificada em; httpsy/slccau.caubr.govbr/appAiew/^ihVextemo?rorm=Servico3, cana chave; A051W742(C48YD8Cd5C1
Impresso em: 24/09/2021 âs 08:30:44 pon OANIELLE MOfT CROCl/^, Ip: 162.158224.164



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução N** 93 de 07 de Novembro de 2014

Página 2/3

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

N» 0000000689160

20210000689160

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado
registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inveridicas as informações constantes do RRT, do
atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n® 8.666/93,
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei
n® 12.378/2010 e Resoiuções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissiona! da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu
quadro técnico por meio de deciaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n® 12.378/2010 e artigos 2® e 3° da Resolução n®
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima
discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art 45 da Lei 12.378, toda realização de fa'abalho de competência privativa ou
de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão n' 689160/2021

Expedida em 20/09/2021 12:09:00, Balsas/MA, CAU/MA

Chave de Impressão: A051W7420C48YD8C95C1



3UN I BALSAS
Faculdade de Bolsas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar possa, que a empresa DUO

MILET ARQUITETURA E PROJETOS EIRELI, CNPJ n°07.945.860/0001/47,

sediada na RUA ADELINO MATOS. N° 53. NAZARÉ, BALSAS - MA, forneceu

para esta instituição, UNIBALSAS EDUCACIONAL LIDA, portadora do CNPJ n°

07.344.774/0001-89 os projetos de Arquitetura e Urbanismo de edificações e

projeto de Engenharia de estrutura metálica, do Prédio da Saúde, com

laboratórios, salas de aula, e demais ambientes, totalizando uma área de

2.778,19m^ conforme descritos em registro de responsabilidade técnica (RRT)

sob o n°: SI7874982I00GT001 e Anotação de responsabilidade técnica (ART) n°:

TÕ20210321699 desenvolvidos no período de 03/09/2018 á 04/03/2019.

tn a

Profissionais:

DANÍELLE MILET CROCIA - CAU: A809802

HUMBERTO MOREIRA REZENDE - CREA: 60490/V TO

Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu todas as condições de

qualidade, preços e prazos pré-estabelecidos contratualrnente, não havendo

nenhum fato que possa desabpná-la.

Balsas MA, 20 de setembro dè 2021

RenanTrancIsco Honalser - CPF; 794.922.313-87

Cargo: Direção Geral

Recredencíadd pela Portaria Ministerial n° 204 de 08/04/2016
DOU n/04/2016
Mantido pela Unibolsas Educodonal Ltda

Km 5 do BR 230, Fazenda Malidere IV
6580O-OÕO; Balsos-MA

99 3542-5500 - unibalsos.odu.br
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