
SERVIÇo Púelrco Frprnnl
CorusrlHo FEDERAL or MrptctNA VrrrntNÁruR

pRocESSo ELETnôNrco cFMv N' 0110039.00000058 tz0zz-63

DATA 08/04t2022

PROCBDENCIA: CFMV - DIVIM

LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO TEMPORARIA DA
SEDE DO CFMV

CHAMAMENTO PIIBLICO CFMV N' OI I2O22

PROPOSTA DA EMPRESA: ECAP ENGEhIHARIA LTDA
(ENVELOPES N's 1,2 e 3)
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\

EItGEHxABtÀ

CAP E ENHARIA LTD
NPJ/no 945.467/0001-28

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA

í)L

ANEXO III - I\IODELO TERMO DE CREDENCIAMENTO

A Comissão Permanente de Licitaçâo do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, SIA

TRECHO 6" Lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 71205-060.

A ECAP EÍ\IGENHARIA LTDA , com endereço no QUADRA SHN OUADRA 2 BLOCO F, SALA 1422 -

ASA NORTE. BRÂSILIA I DF CEP: 70702-906, CNPJ no 05.945.,167/0001-28, peto seu representante

legal abaixo, vem credenciar o senhor Ricardo Hemerson Ribeiro Fleury , portâdor da cédula de

identidade no1003886 SSPIPF, e do CPF n' 340.774.641-53, para, na qualidade de representante legal,

entregar proposta para o Editel de Chamamento Público 0112022, instaurado pelo Conselho Federal de

l\,'ledicina Vêterinárie - CFMV, que tem por objeto a prospecção do mercado imobiliário em Brasília/DF,

com vistes à futura locação temporáíia de imóvel, oulorgando-lhe poderes para, em nome da emprêsâ

ECAP ENGENHARIA LTDA praticar os atos constantes do referido Edital.

Brasília, 12 de maio de 2022

E

{,SHN Quadra 02 - Bloco F - Salas 1 421 à 1426 - Ed. Executivê Otfice Tower
Asã Nôrtê - Brasilia - DF . cEP: 70.702-900

Tê1. Fax: + 55 ô1 3255-2299 - ecapengenharia.com.br
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Brasília, 12 de maio de 2

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A Comissáo Permanente de Licitaçáo do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, SIA

TRECHO 6, Lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 71205-060.

Apresentamos ao Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, em observância aos requisitos

míniro. indicados no Edital de Chamamento Público, a proposta comercial, acompanhada de todas as

inÍormaçôes técnica, com vistas à Íutura locação de imóvel para instalação temporária da sede do CFMV:

a) Dados do imóvel (endereço): Setor de Abastecimento e lndústria - SIA Trecho í7, Rua í4, Lote

No í05, Brasília/DF.

b) Números de pavimentos: 05 (Cinco), (0í subsolo, 01 térreo e 03 pavimentos tipo)'

c) Detalhamento dos espaços e das estruturas física do imóvel, incluindo garagem, escadarias,

elevadores, entre outras áreas consideradas de uso comum.

ÁRgl f Ofll (incluindo garagem, escadarias, caixas de êlevadorês, entre outras árêas

consideradas de uso comum): 1.846,00 (Mil oitocentos e quanenta e seis) metros quadrados.

d) Garagem: 18 (Dezoito) vagas privativas cobertas
05(cinco) vâgas descobêÉas.

e) Detalhamento dos custos, conforme tabela abaixo

f) Custo total para a realizaçáo dos ajustes/adequações do imóvel: R$ 0,00 ;

Valor mensal R$ 39.900,00 (Trinta e nove mil e novecentos reais).
Valor anual R$ 478.800,00 (Quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).

Valor Total 24 meses R$ 957.600,00 (Novecentos e cinquenta e sete mil e seiscentos reais)

OBS: O imóvel se encontra em perfeito estado e atende o solicitado no edital, não havendo
necessidade de realização de adequações.

g) Valor do IPTU: R$ í9.807,05 (dezenove mil oitocentos e sete reais e cinco centavos);

h) Validade da proposta: 90 (Noventa) dias.

SHN Quadra 02 - Bloco F - Salas 142'l à 1426 - Ed. Executive OíÍice Towe
Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.702-906

Tel. Fax: + 55 61 3255-229o - ecapengenharia.com.br

s

\

1

Locação de imóvel
comercial sem de
adaptações, com todos os
tributos.

R$ 39.900,00 R$ 478.800,00 R$ 957.600,00

2

Valor do aluguel com as adaptações

CUSTOS TOTAL OAS ADA PTA ES
R$ 0,00

VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL
(R$)

VALOR
TOTAL 24
MESES (R$)

R$ 39.900,00 R$ 478.800,00 R$ 957.600,00

ITEM ESPECIFICAçÃO VALOR MENSAL (R$) VALOR ANUAL
(R$)

VALOR
TOTAL 24
MESES (R$)

Adaptacôes
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Razão Social: ECAP ENGENHARIA LTDA
CNPJ : 05.945. 467 lOO01 -28
CF IDF : 07 .449.6521001 -04
Endereço: QUADRA SHN QUADRA
SALA1422 - ASA NORTE, BRASILIA I DF CEP: 70702-906
E-mail: roqenio.querreiro(Aecaoenoenharia.com.br

nb

ANEXOS:
a) Detalhamento descritivo do imóvel;
b) Fotos do imóvel (fachada, laterais e internas por pavimento);

c) lnformaçáo acerca da disponibilidade de vagas de estacionamento;
d) Cópia autenticada da certidão de matrícula do imóvel;

1

e) Declaraçâo atestando que não pesa, sobre o imóvel, qualquer impedimento de ordem jurídica e de

débitos capazes de colocar em risco a locaÉo, ou, caso exista algum impedimento, prestar os

esclarecimentos, cabíveis, inclusive com a juntada da documentaçáo pertinente, para fins de avaliaçáo
por parte da comissáo designada,

0 Declaração atestando que a inexistência de parentesco;

g) Croquis ou plantas baixas dos pavimentos e fachadas.

DADOS DA EMPRESA

DÂDOS DÂ LIüTANTE' PROPFUETÁHO DO ilÓl'EL

2 BLOCO F 1422

Fones: (61) 3255-2299 (61) 3352-2160

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA FIM DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E

ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Ricardo Hemerson Ribeiro Fleury

CPF 340.774.641-53
Cargo/Funçáo: Diretor Comercial J Fleury Assessoria e Consultoria lmoblliária

Carteira de ldentidade: 1003886 SSP/DF
Nacionalidade: Brasileiro
Estado civil: casado
Endereço: SRTVS Qd 701, Bloco K, Sala 213 Parte C, Ed. Embassy Tower, Asa Sul, Brasília/DF, CEP

70340-908.
Telefone: 61 3224-98841 61 99823-04341 61 99986-2747
E-mail: ricardo@ifleurv.com. br/ kellv@ifle ury.com. br

Brasília, maio de2022

ECAP GENHARIA LT
CNP 05.945.467t0001-28
Hemerson Ribeiro Fleury
RG 1003886 SSP/DF
CPF n" 340.774.641-53

&

SHN Quadra 02 - Bloco F - Salas 1421 à 1426 - Ed Executive Office Tower
Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.702-906

Tel. Fax: + 55 61 3255-2299 - ecapengenharia.com.br
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40 OFíCIO OO REGISTRo DE MóvEIs Do DISTRTT0 FEDERÂL
OFICTAL: MII,IOEL ARISTIDES SOBRIHHO

cNPJ/MF 37,1 1 5.326.0001/74
FIÇHA

01

pelo6
-LZ ) e

LIVRO2.REGISTROGERÂL

tqA'fRlculA N" 39880-
TMOVEL Lotê Ír' 105, da fndús tsria
ÀbastecLaento - SfÀ., dêsta 20, 000m de
;undcs, 40,000m pela lateraL direita e 40,000m pela laEeral esquerda, ou

(\:_\

I-

z
J
lg
tr
F

E

Rua 14, Trêcho L7 , do Sêtor dê
Capital, medindo 20,000m de frence.

seja, a área de 800,00mr, limiiando-se pela frente com via púb1ica,
fundcs com o lote 960 da Via IA +, pela lateral direita com o lote
pie-L a. lateral esquerda corn o rote 85. pr:oorietária: coMpÀlilErA ruoBrr,
EA ARÀSÍLIÀ - TERRÀCÀP, cÕm sede nesta Capical , CNPJ n.
ca .359 .877 /0001-73. Rêoist ro arlterior: R-1 da Matrícula n" 39804. deste
Livrô. Dou fé. Guará-DF, 02 de setembro dê 2004

Qg
(Xr(É i ;úbstit tn

39880 - Protocolo n" 74546, de 05.08.2004 - LOTEAMENTO " A presenre
Matrícula decor:'e de foteamento por parte da proprierária, TERRÀcÀp, de
acordo com Memoriar depositado nest.a serverllia, devidamente regisEra
nesla riaEa, sob o n" R-1, na Magrícula n" 39804, citada. Dou fé. Guar:á-DF,
02 d.e seEembro de 2004.

oflctôlá !rrtíitut.

::-:l-3!Éq - Cotllprâ e Venda - Frenolaçào n" i9,1 .41 1;, de 21 /l:,/:::t \1 - Pe r.-:

?s:l:atj::â cie i-r L' il 1 .; I il t: , jaVrada à Jl-r. i i-rr.l a i52, L.:vir: al2il E, ,1C: -')
L;licii: ce ll{)ii.is g âroiesrc iie BrásiI:a, a nrcrri er-árÍa tí:)l4pÀil5lA

rificada, wendeu c :lnaYe. e

s*d+ :resta capital, i:-rs:::t:i..:
:i4 P.i4ug. 5:C, :8. Lqs:.J:'.a.:.:.1\

,it S rie f eve::ei to ü* ?i;--'i . O

1- t t t l) 0. Iót-fi\1ni)t,tr, iÍ4_i I t ú1 Jt tr4t. ttr,t

-ffi*_

li'li.i3ir-;ÀfiI11 tE 3Pé3,Li,{. - TERiIA:ÀF. -;i
i$L:ÊnE a +N a;"iLTr.)lr,l i.1- E ll.lGEtii'iÀ11IÃ LTDrl

ri.(l ..lli!;.i n' 11, i50, 1i8 /i J00: ^i:, pÊ

rtal

ô11

i:,f ôâs-,Ia-- it'" i,3i5930: . Dcu

Feq i; -, raac i 5r1n.it,*-ui:a,:

i

Ãir . J- j'i? l C - Construçáô - : i i. :'ri 'L :: C : -r n ''-, ,1 ,4ir, rl.l llr'r.i,.',lr - -eJ

t-
L')

o
UJ

ôú

o

::

Ê.c.rüo côr]l Íequê!:rÊnt{l .ie 26ilJi-/2)i] , âciÍnirânltácià ia Câlrtâ de ilebj-te-:e
i:o l't7i2Cr?, enit icla eri C5,/11,/:ü13, peia Àdnir:. st r..-1Çãc RÉr:rôrrar dô
S:F\rl1.r' e ,la rlel.-iCàc ]iÉicjê:iyar ;e LlêLrrros :êlat:.v{}s às Ccni:-::-r:iicór*s
:::ev:,c_islciá::ia.s ç :§ .:iÊ Terceircs no 0aJ ji12(l-6_3üg€,:?5j, çr]i1ii,_1..r Êlrj

i:n,ii)!)A;(,, pr:i a Ser.::e-.ali"a üa iêce:t +ce:.ri io Bra.sii, '.,Íii:'l+ ii..
{it,1t6li)!!,
i-: l:t s i l u -i rl.i :,r L

t_li_rL ii:r-ie:l i !rj
'1,,r- I lr-:1.::

Isç ?Jt_ir L a,' ,.

di f icaçâo Comercial .::tri: â ;,-i*i

Õs cie f eve::eiro ct+ 2111 . rl
t|iL,n,i

. :.,i. .: i cre 1 . 846 , OOm' . l,: -: Í
v.,-: / (:\..\ Fi !:-.j ,_ . - ri:-:. - -_.L-,.\--L - f ,'-:

j-: i- i 7._:.i"l - Àlieaaçào §'iCüciiárria
ír','l:r'i)lri

íl' ii .i {"i:/:::l:
l: t-i i,,i:l:,i';ll', I Jtrii i I tiillilíi_) l-ji:t 1,_-,';_i tr r dil ,-':I:-.t li .r r-

''r',r.,r i",i.rri; !. /r.-I ijl.iI llülil-:i.ll.,:i,. it{; i,, i,l í:tii.;l,t}.jii;\,Fl tir: i.r'l ;:i : rínl- i.) t^:':.:n I ..
:1 ;:, i i 'i i r;;-i.,'., alienou fiduciariarrente ,-; iíi,j;;jl. ;r f,;,..r::: r;i r.. l ,l:.tr _f i. i; rli . .

..'-t, .:itrjli *r,,-li., ...:1 l.jiü ;.átrl :,1:jI:" : ir:i.: r-. i .tt --. i.-, í':..ri,, tr ;rt-j.-,,j j " t:,1i,, ll)ili-a.,1 /
:: j,:l :a ir':1i-;: 1,,; ,:i.,,r r..ij v:..i:, r::i,::. iirj -:,i ;Ír-rj,li';, i;i), :. 

',111 
j,-r ._:f,ri:,: .jr.. l ,-ji..-,r_- j.. .r ::.,:l,:ril

E^

.- ATRíCULA ----íl| 39,880 I[__]
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MATRICULA - REGISIRO E AVERBAÇÕES - ANOTAÇÕES

o

Io
tr-

o
o
U'
É.
lrl

IINGEI'{HÀRIA l,TIlAr ir:Õrn sede nestô capita_1, ins.rita nc CNir.l riú
05.945.4É?/0001-2â, que se cômprometern a palar na forma âbáixc, .;.m
íundamênto ê ern decoitrênci a du di spôsto no5 ãrtigôs 22 e 23 ç:

par:ágr.ríri úricc dr Lel Fêdêr:al 9.514/91 , Íicand.r assirf , .-s
licluÕiânLes na cr:ndição de possui-d,:ras dj-reLà e c fidur:iário cÕrí,1
p.rssui.lor indiret., e .seni.ior Ca p::cpi-iedaiJe resô1irvel, não iloderLd,)
acluele em r1zãr] ílô que pactuolr, sem ô consent-iiiiental üÍ-) i:redÕr,
aljqnar oll an-ôrar ô rnóvol enquanto não I iqrridaCa tocia a <1íviCa,
fi,candÇ a Êlr-r, Éirguântr,] adimplente, assêgüradá a ltkí.!,.t-ii-L:;çãr-r do
incvel, por sua conta e rj-sço. A, Civida .tr:ima .jeverá set: p3ga por
firêio dÊ 3r5 prestaÇôes mersais, cÕü tara tixa de 13,353730g ao ano,
qLre equivale a i, C500{)0t aô mês, üÕm .iatâ de enissãc rje 1'll0Q/ll01B
CCrír verl.irnpnl+ fi::ai para 21 /Çg/Ze?.:, ít{rÍl as d"najs ,l!íu§,l.Las ê
ccndrr;ri+s :onsian!:as íjÕ I
\ F. 2-- t r :dôr : 5u1..-:: irLr.:

i i: u-i r: (.:ai:rr-DFr 22 rle raio cie 2019
. -f.;"^ -,{*;L -9;L-

ÀV-5-39880 - CencêlarÉrtô
PrerrotaÇãô n - 7.AZ .?92, de
f irroacla pela credor, dâtadâ
cancelo ô reqislrô de qje

dâ nôgÉatrô dâ ÀliolrâçÂo Flduciária -
zaçea

d€ 2021, dçcumer)to aqu a IVAQÕ,
a, en decoüência d 1 áo da

5/LO/2A21 - De acordo com a auto

ô

-l

v
ul

ÉFa
0ut
t\
ou

=

divida, Dou fé. 6uará-DF, 1 ubró de 2 021

J*PeLU,tL fb-t,*,*t

R-6-39880 Drçio ú Prgü.ato Pr tação 992, de
30/03/202? - Pêla êscritura pública de daÇão em pagament dãlâdâ.Jê
30/3/?022, lavrada às fls. 029 a 031, do Livro 5ZgJ.-8, do 1o Oficio
dê Nôtas ê prôtêstô dê Brâsiliâ, â
ENGENHÂRIÀ I1DA, com sede nest

riêtáTiA CÀIIBRE CONSULTORIA E

scrita no CNPJ n'
o

CÔM

11. 150. tl9l90a7-i2,
iróval, a titulo d.
sede neBta cap

1ô

@

Ior de

I ta no

9,B5r trâDel'tiu
ENGENHÀRIÀ LIDA,

-461 /0001-28. Dou fé.
2.,a* -9-L l" Sa., f9.

OÉ^J-9,kú,]"

Guerá-DF, 19 de
q,'.ls.l&t h,

CERTIFiÇO não conslar dos livros de registros dêstê seruiço rêgistral até 28 de abril de 2022, nenhum onus, restiiÇáo
ou registro de citagão de açÕes reais e pessoais raipersecutórias ou locação sob16 o imóvel obj€to desta lúatrícule.
DOU FE. BrasÍlia-DF, 28 de abril de 2022
* Certidáo extraída eletronicamente, de conforrnidade com o artigo 38 da Lei no 11.977109, e Provimenlo nç 47 t2015 do
CNJ. VALIDADE 30 DIA§ (aÍt. 1o, lV, Dec. 93240 de 09109/1S86).
* A âcêitâção deste certidão eatá condicionâde à verificâçãô dê auâ âutenticidâdê nâ
lntêmet, no endêrêço: www.registrodeimoveisdf.com.br
Pedido nc 960314, Selo Digital: 1JDFTZA22031O029g39ZRNO
Emolumêntos: R*29,07 - F.R.C.: RS1,53 - Totet: R830,60
' Emitide no eRlDFT, VEDADA SUA REVALIDAQAO.
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ANEXO V

DECLARAÇÃO DE INEXSTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL E DE DÉBITOS
(TRIBUTOS E ENCARGOS ACESSÓRIOS)

(ts

À Comissão Permanente de Licitação do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV

SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 71205-060.

A ECAP ENGENHARIA LTDA, com endereço no QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F, SALA 1422 -

ASA NORTE, BRASILIA I DF CEP: 70702-906, CNPJ no 05.945.467/0001-28, pelo seu representante

legal abaixo assinado, vem por meio deste, DECLARAR à náo incidência qualquer impedimento de

ordem jurídica e/ou de débitos capazes de colocar em risco a locação, ficando assim, sob minha

responsabilidade a quitação dos referidos tributos e encargos acessórios, sobre este imóvel ofertado,

acaso existam.

Brasília, 12 de maio de 2022

EC ENGEN TDA
CN lno 1 1.15O -1 181000í-1 2
Hemerson Ribeiro Fleury
RG 1003886 SSPiDF
CPF n'340.774.641-53

SHN Quadra 02 - Bloco F - Salas 1421 à 1426 - Ed. Exêcutive OÍÍice Tower
Asa Norle - Brasília - DF - CEP: 70.702-906

Tel. Fax: + 55 61 3255-2299 - ecapengenharia.com.br
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ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXSTÊNCA DE PARENTESCO

A Comissáo Permanente de Licitaçáo do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV

SIA TRECHO 6, Lotes 130 e 140, Brasília-DF, CEP: 71205-060.

A ECAP ENGENHARIA LTDA, com endereço no QUADRA SHN QUADRA 2 BLOCO F, SALÂ 1422

- ASA NORTE, BRASILIA I DF CEP: 70702-906, CNPJ no 05.945.467/0001-28, pelo seu

representante legal abaixo assinado, vem por meio deste, DECLARAR à inexistência de parentesco

com detentor de cargo/emprego em comissão ou função de confiança que atue na área responsável

pela demanda e/ou Autoridade hierarquicamente superior no âmbito do Conselho Federal de Medicina

Veterinária.

Brasília, 12 aio de2022

./lp
A ECAP E ENHARIA DA
CNPJ/nO 945.46710001-28
Hemerson Ribeiro Fleury
RG í003886 SSP/DF
CPF n" 340.774.641-53

_$

SHN Quadra 02 - Bloco F - Selas '142'l à 1426 - Ed. Exêcutive Officê Tower
Asa Norlê - Brasília - DF - CEP: 70.702-906

Tel. Fax: + 55 61 3255-2299 - ecapengenharia.com.br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CTfuiV

# CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNscRtÇÃo

05.945./t67/000í -28
MATRIZ

coMpRovANTE DE INSCR|çÃO e Oe SITUAçÃO
GADASTRAL

DATA DE ABERTIJRÂ

í6/10/2003

NOIúE EMPRESARIAL

ECAP ENGENHARIA LTDA

O DO ESTAgELEC]MENTO (NOME DE FANTÀS!A)

ECAP ENGENHARIA
PORTE

DEMÂIS

:óDl GO E DESCRIÇÀO DÀ AÍIVIDADE ECON PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

cóDrGo E DEscRr DA NATUREzA JU

205-2 . Sociedade Empresária Limitadâ

LOGR}.DOURO

Q SHN QUADRA 2 BLOCO F
i)

11?1
COIiIPLEMENTo

SALA 1421

CEP

70.702-906
BAIRRO]DISIRITO

ASA NORTE
MUNrcÍPto

BRASILIA DF

ENDÉREÇO ELET co TELEFONE

(6í) 3255-2299

ENTE FEDERÀTIVO RESPON (EFR)

SITU CÀDASTRAL

ATIVA
DATA DA SITU CADASTRAL

16110t2003

iVOTIVO DE CADASTRAL

SITU ÉSPEClAL DAÍA DA srTuÀÇÁo ESpEctAL

IGO E DESCRI DAS ÀTIVIDADES EC MICAS SECU AS
41.í0-7-00 - lncorporaçáo de empreendimentos imobiliários
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.2't.3-02 - CorÍetagem no aluguel de imóvêis
68.í0-2-02 - Âluguêl de imóveis pÍóprios
68.226-00 - cêstão ê administração da propriedade imobiliária
74'90''l'99 - Outras atividades profissionais, ciêntíficas ê técnicas não especiÍicadas antêriormênte

T
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t1
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CONTRATO SOCIAL

ECAP - INCORPORAçÃO E CONSTRUçÃO LTDA.

Pelo presente instrumento particurar e na melhor forma de direito,
os abaixo-assinados sr, RoDRrco FERRETRA NOGUETRA, brasileiro,
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil,
Carteira de Identidade no M-3.288.2S9-SSPMG, CREA S1.906/D, CpF
599.877.236-91, residente e domiciliada à SHIS eI 11 - Conjunto 09 -
Casa 06 - Lago Sut - Brasília - DF - Cep: 7l625-29CI e Sr. SÉnCfO
ÂUGUSTO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime da
comunhão parcial de bens, administrador de empresas, carteira de
Identidade no M-1.756.359-SSPMG, CpF 561.406.306-49, residente e
domiciliado à Rua Estácio de sá, 750 - apto 302 - Bairro Gutierrez - Belo
Horizonte/MG, Cep: 30430-010, têm entre si justos e contratados,
constituir uma sociedade empresária, sob a forma de sociedade limitada,
nos termos dos arts. 1052 e segurntes do Código Civil (Lei 60
lA.4A6/2002), que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOIT,IINAçÃO, PRAZO E SEDE

A sociedade girará sob a denominação socíal de ECAP
INCORPORAçÃO E CONSTRUçÃO lfOa. O prazo de duração e por
tempo indeterminado e terá sede nesta Capital no SAU/Sul euadra 03
Bloco "C" no 22 Sala 317 - Parte B, CEP: 70070-934,

Parágrafo único - Observadas as disposições da legislação
aplicável, a sociedade poderá abrir filiais" sucursais, agências e escritóiios
em qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por objeto a exproração do ramo da construção e
incorporação imobiliária; aquisição ce imóveis para seu próprio
patrimônio; prestação de serviços de intermediação ou corretagem na
alienação ou locação de imóveis; iocação de imóveis próprios;
administração de imóveis; consultoria e negócios imobiliários.
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CLAUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 65.0ô0,,10 (sessenta e cinto mil reais),
dividido em 65.000 (sessenta e cinco nil) quotas no valor de R$ 1.00
(um real), subscritas e integralizadas err moeda corrente do país, pelos
sócios, nos termos do parágrafo 1o deste cláusula:

Sócio

RODRIGO FERREIRÂ NOGUEIRA
SÉNEro AUGusTo FERREIRÂ NoGuÉIRA

Total

Quotas

64,935

65

65.000

Valor

64.935,00

6 5,00

65.000,00

olo

99,900,ro

0,10Ôr'o

100,0001o

Parágrafo primeíro - Os sócios reajizarão no prazo de g0 (noventa)
dias. em moeda corrente do país, a contar do registro nâ lunta
Comercial do Distrito Federal - ICDF, o valor total das cotas subscritas.

Parágrafo segundo - Nos termos co art. 1,052 do Código Civil (Lei
na 70.406/2002), a responsabilidade de cada sócío é restrita ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
capital social.

CLÁUsULA QUARTA -ADMINIsTRAçÃo E GERÊNcIA

A administração da sociedade é exercida pelo sócio RODRIGO
FERREIRA NOGUEIRA, cabendo-lhe a administração ativa e passiva da
sociedade, judicial e extrajudicialmente. podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, inclusive alienação de bens e móveis
próprios, sempre no interesse da sociedale.

Em suas deliberaçôes os administradores adotarão
preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3o do artigo 1.072
do Código Civil (Lei no 10.a06/2002).

No exercício da administração, os administradores terão direito a
uma retirada mensal a título de pro-laoore, cujo valor seré livremente
convencionado entre eles, de comum accrdo.

Fica estabelecido que a sociedade r,ão terá conselho fiscaí.
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano,

quando será levantado o balanço patrirnonial e o balanço de resultado
econômico, e será efetuada a apuração dos resultados com gbservância
das disposições legais aplicáveis. .. __
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Pa rág rafo UNICO Os lucros ou prejuízos apurados serão
distribuíd os ou suportados p*los sócios 'ra proporção de sua participação
no capital social

CLAUSULA QUINTA - DA SUCESSÃO

o falecimento de qualquer dos só:ios não impricará dissolução da
sociedade, que poderá prosseguir com cs herdeiros do sócio falecido esera pago aos mesmos, caso nâo irtegrem à sociedade, o valor
correspondente às suas guotas de capital e à sua participação nos lucros
líquidos apurados até a data do falecimento, mediante íevãntamento de
balanço geral específico para esse fim.

os valores devido aos herdeiros co sócio falecido serâo pagos da
seguinte forma: 40olo (quarenta por centc) no prazo de dois meses; 30o/o(trinta por cento) no prazo de seís meses; i0oz, ltrinta por cento) no
prazo de doze meses.

serão regidas petas disposições dr código (Lei no ro.406/2002),
aplicáveis à matéria, tanto a retirada ce sóciõ quanto a dissolução dá
sociedade.

CLAUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE ÍÉCNICÀ

os negócios societários desta emp"esa, afeto dos objetivos sociais
no que tange a intermediação imobiliária e administração de imóveis,
compete ao administrador e corretor ce imóveis RODRIGO FERREIRA
NOGUEIRA, inscrito no CRECI - Ba região sob o no 007g16.

os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância
dos preceitos do Decreto po 1900/96 e o Código Civil (Lei 60
10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

CLASULA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA oITAvA _ FoRo

Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer aç
contrato, com exclusão expressa de qualcluer outro, por

ão fundada neste
mais prívilegiadà
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Os sócios Sr. Rodrigo Ferreira r.Jogueira e Sr. Sergio Augusto
Ferreira Nogueira, já qualific.rdos, declarln, sob as penas da lei, que não
estão impedidos de exerce: a admini.;tração de sociedade, nem por
decorrência de lei especial, r]ênr em vitude de condenação nas hipóteses
mencionadas no art. 1.011, parágrafo 1o, do Código Civil (Lei no
10.406/2002).

E, por estôrem assim justos e cont-atados, lavram este instrumento
em cinco vias de igual forma e teor, que será assinado pelos sócios na
presença de duas testemunhas.

Bras[lia, 01 de agosto de 2003 L
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Rodrigo Ferre a Nogueira

Testemunhas.
I

Sergio Augusto Ferreira Nogueira
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EC,âP ENGENHARIA LTDA
úNPJ,l5 945.467t0101 -?8

NIRÉ 532 01218/5-ú

6" ALTERAÇÃO COnrRlrUat

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de eomunhâo
parcial de bens, engenheiro crvil regrstro no CREAJMG 51.9061D expedido em
11lA7l2AA7. natural de Belo Horizonte - MG. nascido aos 03/0911966, residente e
domiciliado sito no SHIS Ql 1'1 Conjunto 09 Casa 06 - Lago Sul- Brasilia - DF, CEP
No 71.625-290; portador da CIIRG Nô M-3.288289 expedida pela SSP/MG em
18/'1111982 e CPF N" 599.877.236-91:

SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de
comunhâo parcial de bens, administrador de empresas, natural de Belo Horizonte -
MG, nascrdo aos 15/11/1963 residente e domiciliado sito à Rua Almirante
Alexandríno, 750. Apto 1401 - Bairro Gutierrez - Belo Horizonte - MG, CEP No

30.441-082; portador da CIIRG No M-1.756.359 expedida pela SSP/MG em
25104t2002 e CPF No 561.406 30649; únicos sócios da Firma ECAP ENGENHARIA
LTDA. com sede sito a SAU/SUL QUADRA 03 BLOCO C No 22 SALA 317 - PARTE
B * Setor de Autarquias Sul - Brasília - DF, CEP No 70 070-934, com seu Contrato
Social devidamente arquivado na JCDF sob o NIRE No 532.0121875-9, por
despacho de 16110/2003, CNPJ No 05.945.46710001-28 e CF/DF No 07.449.6521041
04, Resolvem de comum acordo Alterar e Consohdar seu Contrato Social de acordo
com o Novo Código Civil Brasileiro, na melhor forma de direito, nos termos das
Cláusula abaixo: - $. .

§

Cláusula primeira - o capital social que era de R$ 5.570.000,00 (cinco milhoes,
quinhentos e setenta mil reais), divídido em 5 570 000 (cinco milhÕes, quinhentos e
setenta mil) cotas no valor unitário de R$ 1,00 {hum real) cada uma, já totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, é neste ato aumentado para
RS 15.577000,00 (quinze milhoes, quinhentos e setenta e sete mil reais). dividido
em 15.577 000 (quinze milhôes, quinhentos e setenta e sete mil) cotas, no valor
unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma. O aumento de R$ 10CI07000,00 (dez
milhÕes e sete mil reais) é totalmente subscrito e integralizado neste ato pelo sócio
Rodrigo Ferrerra Nogueira em moeda corrente do país.

Comaalteraçãa,ocapit
selenta e sete mil reals),

alsocialde R$ 15.577.000,00 (quinze milhÕes, quin
Íica assim distribuÍdo entre os socios.
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l:.ISócios:
; Rqd4gqFerrerra Nog ueira
. Sergio Augusto Ferreira N.:guerra

No de Quotas Valor em R$
15.571.430

5.570

- i. ',/-t - lt
ee-,96 i

0,04 l

15.571.430,00
5.570,00

it-_
t

00 15 577.000 15.577.000,00 
,

A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os socios e seus
palrimônios não responderão, em qualquer tempo, solidárra ou subsidiariamente
pelas obrrgaçoes sooars.

Com esta alteraçáo a cláusula terceira passa a vigorar com a seguinte nova
redaçãc.

"Clâusula terceua - O capita, soÇial ê de R$ 15 577.0ü0,00 iqurn?e mrlhôes.
quinhenlos e setenta e sete mil reais) drvidido em 15 577 000 {quinze milhÕes.
quinhentos e selenta e sete mil) quotas no valoÍ dê RS 1 00 (uín Íeal). lôtaimente
subscrito e rntegÍalzado. em moeda corrente nactonai do Pais. asstm dtslftbuido.

Sócios

1

Tota

i
I

I
I
I
I

Rodrrgo Ferrerra Noguerra
Sêrgro Augusto Ferrerra

tlqgleg_a__
Totai

s9 96
004

No de Qu
15 57

Valor em R$
i: áir a;0.úo

5 570 0ü

a''f
.!
I

I
I

I
100.00

A responsabilidade de cada sôâo é restflta ao valor de suas quotas, ma$ todo§
re§pondem solidariamente pela integrâliuâÇâo do capltal socral. Os sôÔos e seus
pâtrimônros náo responderào, em qualquer tempo. solidárra ou subsidrariamente
pelãs obírgaÇÕes sooars."

Cláusula segunda - Tendo em vista as modificaçÕes ora ajustadas, consolidê-§e o
contrato social, com a seguinte redaçáo:

coNsoLrDAÇAo oo coNTRATo soctAL
a\

Cláusula Primeira: Denominação, Prazo e §ede: A sociedade gira sob o nome
empresarial de ECÂP ENGENHARIA LTOA. O prazo de duração é por tempo
indeterminado e terá sua sedê sito a SAUISUL QUADRA 03 BLOCO C Nô 22 SALA
317 - PARTE B * Setor de Aularquias Sul - Brasilia - DF, CEP No 70.070-934.

Cláusula Segunda - Objeto Social: A sociedade tem por objeto a exploraçâo do
ramo da construção e incorporação imobiliária: aquisiçáo de imoveis para seu
próprio patrimônio: prestação dos seruiços de intermediação ou corretagem na
alienaçáo ou locação de imóveis. locaÇão de imóveis proprios; administraçáo de
imoveis; consultoria e negócios imobiliárros; a prestaçáo de serviços de consultorr

I

2

tácnica, incluindo suporte técnico e manutenção de equipamentos

15 577 000 , í5 577 000 0C

\Ô

I
,

+
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Cláusula Terceira - Capital Social: O caortal social é de R$ 15 577 000.0ü (q
mrlhões guinhentos e setenta e sste mil rears), drvidrdo em 15577000 tqurnz
mrlhôes. quinhentos e setênta e sete mit) quotes :ro valor de R$ 1.00 íum reali,
totâlmente subscrrto e ir.tegraiizado. ern moeca corrente nacional do Pais, assim
drstrrbuído.

Sócios: Valor em R$
Rodllgo= [erre11a Noguelp
Sérgio Augusto Ferreira Nogueira

99 96 15.571 430 15 571 430 0C

004 5570,
5 570 0ü

T0tal 15 577 000 00

A responsabrlidade de cada soao é restrita ao valor de suas quotas, mas lodos
respondem solidariamente pela integralização do caprtal social Os socios e seus
patrrmonios não responderáo, em qualquêr tempo solidária ou subsidiariamente
pelas obrrgaçÕes socrars

Cláusula Quarta * Àdministração e Gerêneia: A administração da soctedade ê
exercrda pelo sóoo RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA, cabendo-ihe a
ãdmrntstraÇão atrva e passiva da socredade, ludicral e extraludioalmente podendo
prâticar todos os atos compreendidos no obleto soçial inclusrve alienaçáo de bens e
moveis prôprros sêmprê no rnteressÊ da sociedade

Em suas deliberaçoes os admrnrstradores adotârão preferencialmente a forma
estabelecrda no parágrafo 30 do artrgo 1 A72 do Codrgo Civrl (Lei nc 10 406/2002)

No exercício da adminrstraçáo, cs adrr"rinistradorês terâo drreito a umê retirada
men§al a tituio de pro-labore. culü valor será livremente convenÇionado entre eles.
ciê comum âcôrdô

Fica estabelecido que a sociedade não terá conselhc fiscal §
0 exercicro socral termrnarâ êm 31 de dezembro de cada ano. quando será
levaniado o baianço patrimonial e o balanço de resultado economico e será
eÍetuada a apuraçáo dos resultadüs corn observáncia das drsposiÇôes legârs
aphcáveis

Parágrafo único * Os Lucros ou preiuízos apurados seráo distribuÍdos ou suportados
pelos sócios na proporçâo de sua partrctpação no capital social

Cláusula Quinta - Da §ucessâo: O falecrmento de qualquer dos s*oos nâo
lrnpllcará dtssoluçáo da sosedade que poderá prôssegulr com os herderros do sócio
faiecido e será pâgo âos mesmos, caso não rntegrem à socredade. o val*r
correspondente às suas quotas de capital e á sua particrpação nos lucros líquidos
apurados atá a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral
especifico para esse fim.

Os valores devido aos herderros do sócio falecido seráo pagos
40% (quarerlta pür cento) no prazo de dois meses. e 30% (tnnta
eie seis mese§: 30o/o {lrinta por cento) no prazo de doze meses

da segurnte forma ;

l.
\
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Serão regrdas pelas drsposrçÕes do Ccdrgo {Ler nô 10 4A61710A2) aplicá
matéria, tanto I retirada de socir..r quantc, à dissoluçáo da sociedade

Cláusula Sexta - Da Respcnsabilidade Téc.rica' Os negócios societárros desta
empresa afeto dos obietivos sociais no que taírge a intermediação imobiliária e
administração de imóveis. compete ao administrador e corretor de rmovers
RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA. rnscrito no CRECI * 8a região sob o no C07878

Cláusula Sétima - Dos Casos Omissos: Os casos omrssos neste contrato serão
resolvidos com observância dos preceitos do Decreto n" 1800/96 e o Codigo Crvrl

iLei no 10 406/2002i e de outros dispositrvos legais aphcáveis.

Cláusula Oitava - Da Transferência de quotas: A transferencia de quotas dê
caprtat sôcial no todo ôu em parte, so será admrtida havendo o consentrmento
êxpresso do outro sôoo a quem desde 1á frca assegurado em rgualdade de
condrçÕes e preço o direito de transferênoa para sua aqursrçáo devendo a
sociedade, se concrettzando a transÍerénaa. proceder à alteraçao contrãtual

Cláusula Nona * Foro: Fica eleito o foro desta comarcâ para qualquer açáo
fundada neslê contrato com exclusáo expressa de qualquer outro. por mais
privrlegrado quê se1ã

Os sôcios Sr Rodrrgo Ferreira Noguerra e Sr Sérgro Augusto Ferreira Noguerra. 1á
qualifrcados. declaram, sob as penas da lei. que não estão irnpedidos de +xercer a
administraçáo de sociedade nem por decorrêncra de ler especlal. nêrn em vrrtude de
condenaçáo nas hrpoteses mencionadâs no art 1 01 1 . parágrafo 1o, do Codigo Civil
{Lei no 10 406/2002)

E, por estarem assim lustos e contrâtâdos. lavram este rnstrumento de
Socral ern 04 (quatro) vias de rgual forrna e teor que será assinado pelos
presença de dua$ lestemunhas

Brasí[a - DF 30 de março de 2013

ràtf

Contrato
>U na

./
11,91 </r-4-^

R r§0 aírerra N etra

§Testemunhas

N meM ia Drvina Ço Joser:r tüanÕc,me F

cPF 351 .098 151-0Ô
S Santcs

cPF 7BB 341 981-15
opÊ§
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Oitava Alteração contratual
ECAP Engenharia Ltda.

cNPJ 05 945 467r0C01-28
NIRE 532 0121875-9

todrigo Ferreira Nogueira, brasileiro, casado sob o tegime de csmunháo parcial de
b*rrs. engenheiro civil registrado no CREAi MG 51.9061D expedido em 11i*7 2ü07
:râirrra! de Belo Horizonte *MG. nascido aos 03/09i 'l 966 residente e domiciliado s!1o no
SHiS ül 11 Conjunto 09, Casa 06 Lago Sul. tsrasilia. Drs:nto Federai CEP 7'1 652-
29ü. portador da CIIRG n'M-3.288 289 expedida peia SSP-MG ertr 18/-11/1982 e CPF
599.877 236-91,

Sergio Augusto Ferreira Nogueira. brasileiro, casado sob o regime de comunháo
parcial de bens, administrador de empresas naturai de Belo Horizonte -lvlG, nascidc
acs 15/1111963. resrdente e domiciliado sito a Rua Almirante Alexandrino 750 âpto
i401- Bairro Gutrerrez - Belo Horizontê - l\rc, CEP 30.441-882, pc,rtâdoÍ da CI/RG n o

X'1-i.756 359 expedida pela SSP-MG en25tA4t2002 e CPF 561.406.306-49. únicos
socios da Firma ECAP ENGENHARIA LTDA, com sede sito a SAUI SUL QUADRA 03
B|-OCO C N'' 22 SALA 317- PARTE B- Setor de Autarquias Sul- Brasilia - DF CEP
70 Cl70-934 com seu contrato social devidamente arqtrivado na JCDF sob o NIRE nc

532 ü121875-9 por despacho de 16110i2003 CNPJ 05 945 467100C1-28 e CF DF
c7 449 ô52/001-04

Resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contlato social de accrdo corn c
novo código civil brasileiro, na melhor forma de direito. nos terínos das cláusulas
abaixo.

Cláusula 1â. E admitida na sociedade a nova sócia Calibre Consultoria e Engenharia
Ltçla com sede e domicilio no SIA trecho 17. Rua 14. Lote 105, Guará. Dislrito Federal
CÊ-P 71 20t-24A. iÍlscritâ no CNPJ/MF sob o númêro 'l'1.150.118/0001-12. CFiDF soi: ç
nlrmerü A7 527.266/001-02 e registro na Junta Conrerciai do Distrito Federal sçLr o
nürnerc 532015851 1-5, neste ato representada por Rodrigo Ferreira Nogueira acima
quaiiíicado.

=aragrafo únicc. O novo sócio, qualificadc no capui. declera. sob as penas da lei de
que nâo está rmpedido de exercer â adminrstraçâo da socredade. por lei especial. oir
eni vrrtude de condenação cnminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela. a pena
que vede. ainda que temporariamenle, o acesso a cargos públicos ou por crime
faiinrentar ce Brevaricação. peita ou suborno, concussão. pecuiatc. ou aontiâ a
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ecot]oÍ'ltia popuiar contra o sistema financeirc nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contÍa as relaÇÕes de consumo, íé publica. ou a propriedade

Cláusula 2â. O sccio Sergio Augusto Ferreira Nogueira se retira da sonedade, cede
e transÍere 5 570 (cinco mil. quinhentos e setenta) quotas de capital socral da sociedade
pãrâ o novo socio Calibre Consultoria e Engenhariâ Ltda.

Cláusula 3". O socio Sergio Augusto Ferreira Nogueira, que se retira da sociedade
declâra haver recebido de Calibre Consultoria e Engenharia Ltda. nêstê ato e em
nroeda co!'rente. a quantia de R$ 5 570,00 {cinco rnil quinhentos e setenta reais). e
declara culrossim, sanados todos os sêus dirêitos e haveres perante a socredade.
nada mais tendo a reclamar. seja a que titulo for, nem dc cessionário. nem da
socreclacle, dando-lhes plena. geral e irrevogávei quilaçáo

Cláusula 44. O sócio Sergio Augusto Ferreira Nogueira. que se retiÍa da sociedade.
íica eximido de toda e qualquer responsabrlioade por quaisquer fatos ou atos pralicados
peia sccredade ECAP Engenharia Ltda., durante o periodo em que figirror, como sccio
dã .êferida pessoa ;uridica. Fica também eximido de toda e quaiquer responsabrlidade
Serante â sociedade da qual se retira. peÍantÊ os sóüos antigos ou atuats e perante
trÍÇellos por quaisquer fatos ou atos que tenha praticâdo no periodo ef'n (.lue integiou a
sccieclade

Cláusula 5'. O socio Calibre Consultoria e Engenharia Ltda., aqui adr"niticio. na
condiçâo de cessionário da parte cedente do socio Sergio Augusto Ferreira Nogueira
a partii deste contrato assume todos os deveres e Cireitos sociais çue ihe foranr cedidos
e transfericos pelo cedente, passando a Íaze{ parte integrante da sçcledade. crcr.ri
icenticos direitos e obrrgaçÕes assegurados aos demais socios. conforme dispostc no ,..
cqnlrato constitutivo da sociedade S
Cláusula 6". O capital sociel pÊrmanece inalterado em seu vaior. tanto na quanlidade
das quotãs. quanto no valor dê cada quola eÍn que se divide. sendo que por força de
Ões§âô e transferêneia das quotas. passa a ser distribuido entre os sócros da segu:nte
forma

\

IW

Sócio Yo Nc de
Quotas

Valor enr R§

Rq{1gc Ferreira Nogueira 99.96
0.04

15.571.430 ; i5 571 43C,00
Calibre Consultoria e Engenharra Ltda s 57C 5.570.00

15 577.000,0CTc,tâl 100 00 15 577 00c

Çláusula 7o. Tendo em vista a modificação o:'a alusiada consotldâ-se o contrato scciai
com a seguinte redação

2!4
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coNSolrDAÇÀO DO CONTRATO SOCIAL

DenominaÇão" Prazo e Sede

Cláusula 1". A sociedade gira sob o nome enrpfesarial de ECAP Engenharia Ltda C
prazo de duraÇáo é por ternpo indeterminado ê terá sua seCe â SAUiStJL quadra 03,
Dlôcô C, nú 22. sala 317 parte B. Setor de Autarquias Sul, Brasilia DF. CEP 70 070-93

Parágrafoúnrco-FltiAL01:CidadeOcrdenlal,GO naQuadra0'1 .chácara04.Barrro
i.4ansÕes Recreio Mossoro. Cidade Ocidental. GO CEP 72 885-460

ôbjeto Social

Cláusula 2a. A sociedade tem por objeto a exploraÇáo do rarno da construçâo e

incorporaçâo imobiliária, aquisição de imóveis para §eu proprio patrimÔnio, prestaÇáo

.lÊ servrÇôs de rntermediaçáo ou corretagem na alienaçáo ou locaçáo de imÔveis,
iocaÇão de rmóveis próprros. administraÇâo de imóveis. consultoria e negÓcies
rrnobiltários. a prestaÇâo de servrços de consultôna técnrca, incluindo o suporte tecnlco
e manutenÇão de equipamentos

Capital Social

Ctáusula 3'. O caprtal socral e de R$ 15 577.000,00 (quinze mtlhoes, qutnhentos e

selenta e sete mtl reais): dtvtdido em 15.577 000 quotas no valor nominal de R§ 1.00

ium real), totalmente integralizado pelos sócios em moeda côrrentê do pais. asstm
drstribuido

Sócio No de
Quotas

Valor em R§

&

§tto

Rodrigo Ferreira Nogueira
CALIBRE

15 571 430 15 571.430 0099 96
0,04
100,00

5 570
15.577.AA0

5 57ü,riü
15.577 0C0,0CTotal

Â responsabilidade de cada sôcio e restrita ao valoÍ de suas quotas mas tcdos
responclem solidariamente pela integralização do capita social. Os sócios e seus
patrrmônios não responderão. em qualquer tempo, soltdaria ou subsidiariamente pelas
obrrgaçoes sociais
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Ad ministraçào e Gerência

Clausula 4ã. A administraçâo da sociedade e exercrda pelo socio Rodrigo Ferreira
Nogueira cabendo-lhe a administraçâo ativa e passiva da sociedade. judicial e

exliajudiciai podendo praticar todos os atos compreendidos no übjeto social. ;nclusive

aiienaçáo de bens e movels próprios, sempre no interessÊ da sociedade.

§ 1' Em suas deliberaçÕes da administração os administradores adotarâo
preferencialmente a forma estabelecida no paràgraío 30 do artigo 1 072 do codigo ctvil
(Ler nú 1Ü.406/2002)

§ 2§ I'Jc exercício da administração os administradores terâô direrto a uma retirada
mensal a titulo de pro labore, cujo o valor será livremente conveneionado entrê eles. de

comL,m acorclo.

§ 3'. Fica estabelecido que a sociedade não terá conselho flscal.

§ 4o 0 exercício social terminara em 31 de dezembro de cada anç, quândo s€rã
ievantado o balanço patrimonial e o balanÇo de resultado econÔmico e será efetuada a
apuraçâo dos resultados com observância das disposiçÕes legais apiicaveis

§ 5". Os lucros ou pre.iuizos apurados serão drstribuídos ou suportados pelos socios ,')a

proporçào de sua participaçáo no capital social.

.§\Da Sucessáo

Clausula 5â. O falecimento de qualquer dos sócios nào impiicará olssoiuçáo da
sccreclade que poderá prosseguir com os herderros do sôcio falecido e será pago aos

mesmos. caso nâo integrem a sociedade. o valor correspondente as SUas quotas de
caprtal e a sua participaçâo nos lucros líquidos apurados atê a dâta do {alecimento.
mediante levantamenlo de balanço geral especrflco para esse fim.

s l o. Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da següinte Íorme:

40% (quarenta por cento) no prezo de dois meses. e 30% (trinta por centoi no prazo de
seis rneses. 30% {lrinla por cento) no prazo de doze meses.

§ 2c Seráo regidas pelas disposrçôes do codigo ilei no 10.406i2002), apltcáveis a

matéria, tanto a retirada de sócio quanto a dissolução Ca sociedade.

Cii.
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Da responsabilidade Técnica

Dos casos Omissos

Clausula 7'. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observânaa dos
preceitos do Deerelo no 1800/96 e o código civil (leino 10.40612002) e de outros
Ctsposrlivos legars aplicáveis.

0a iransferência de guotas

Da náo incursào em crirnes

Foro

clausula 6'. Os negócios societárros desta empresa. afeto dos objetos sociais ôo que
iange a intermediaÇão imobiiiária e administração de inrcveis, compete ao administradÕí
e cor!'e1or de rmóveis Rodrigo Ferreira Nogueira. inscrito no cRECI * ga região sob o
n'007876

q\
Clausula 84. Â transferência de quolas de capital social. no todo ou ern pa;te, so será
admitida havendo o consentrmento expresso do outro socio. a quem desde já fica
assegurado em igualdade de condiçÕes e preço o direilo de transíerência para sua
aquisiçáo' devendo a sociedade, se concÍetizando a transferência, proceder a altsreÇâo
ccntratua l.

Çláusula 9,. O(s, adnrrnistrador(es) declara(m) sop as penas da lei cje que não
está(ão) impediciols)de exercer(em) a administraçáo da socredade. por lei especial,
oLr em vií'tude de condenação criminal. ou por se encontrar(ern) sob os efertos dela.
a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a caÍgôs públicos. ou por
c:'ime Íaiinrentar de prevaricaçáo. peita ou suborno, concussâã, pecuiato, ou contra
a economla popular. contra o srstema financeiro nacional. contra normas de defesa
da concorrência. contra as relaçÕes de consumo fé púbfica. ou a propriedade

clausula 10ô. Fica eleito o foro desta cômarca para qualquer ação fundada neste
contrato com exclusão expressa de qualquer outro por mais privilegiadc que se;a
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Nona Alteração Contratual
ECAP Engenharia Ltda.

cNPJ 05.945.467i000'l -28
NtRE 532.0121875-9

Rodrigo Ferreira Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro civil, registrado no CREA/MG 51.9061D, expedido em 11107/2007.
natural de Belo Horizonte -MG, nascido aos 03/09/1966. residente e domiciliado na
SHIS Ql 11, Conjunto 09, Casa 06, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal. CEP 71.ô52-
290, portador da CI/RG no M-3.288.289 expedida pela SSP-MG em 18/1111982 e CPF
599.877.236-91;

Calibre Consultoria e Engenharia Ltda., com sede e domicílio no SHN Quadra 02.
Bloco F. sala 1422. Ed. Executive Office Tower, Asâ Norte, BrasílialDF. CÉP 74.702-
906, inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.150118/0001-12, CF/DF sob o número
07 527.2661001-02 e registro na Junta Comercial do Distrito Federal sob o número
5320158511-5, neste ato representada por Rodrigo Ferreira Nogueira, acima
qualificado, únicos sócios da Sociedade ECAP ENGENHARIA LTDA, com sede, até
entào. no SAU/ SUL QUADRA 03 BLOCO C NO 22 SALA 317- PARTE B. Setor de
Autarquias Sul - Brasilia - DF, CEP 70.070-934, com seu contrâto social devidamente
arquivado na JCDF sob o NIRE no 532 0121875-9. por despacho de 16/1012003, CNPJ
05.945.46710001-28 e CF DF 07.449.652/001-04.

Resolvem de comum acordo alterar e consolidar seu contrato social de aeordo com o
novo código civil brasileiro. na melhor forma de direito, nos termos das cláusulas
abaixo:

Cláusula 1'. Para fins de atualização, o endereço da socia Calibre Consultoria e
Engenharia Ltda. íoi alterado para SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1422, Ed. Executive
Office Tower Asa Norte, Brasilia/DF, CEP 70.702-906

Cláusula 23. Os socios resolvem alterar o endereço da sociedade, que passa a ser:
SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1421 . É.d. Executive Office Tower. Asa Norte,
BrasilialDF, CEP 7A.702-906 Em vista da alteração acima, a cláusula 1a do contrato
social terá redaçâo alterada, nos termos da consolidação a seguir realizada.

Cláusula 3'. Tendo em vista a modiÍicação ora ajustada, consolida-se o contrâto social,
corn a seguinte Íedaçáo:

CONSOLIDAÇAO DO CONTRATO §OCIAL &
Denominação, Prâzo e Sede

Cláusula 14. A sociedade gira sob o nome empresarial de EGAP Engenharia Ltda O

l

1t41



cit.,1v

prâzo de duração é por tempo indeterminado e terá sua sede no SHN Quadra 02. Bloco
F. sala 1421, Éd. Executive office Tower. Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70"702-906.

Parágrafo único - A sociedade tem uma filial. que funcionará no seguinte endereço:
Cidade Ocidental, GO, na Quadra 01, chácara 04, Bairro MansÕes Recreio MossorÓ.

Cidade Ocidental. GO. CEP. 72.885-460

Obieto Social

Cláusula 2". A sociedade tem por objeto a exploração do ramo da construçâo e
incorporação imobiliária, aquisição de imÓveis para seu proprio patrimÔnio, prestaçáo
de serviços de intermediaçáo ou corrêtâgem na alienação ou locação de imoveis,
iocaçâo de imoveis próprios, administração de imoveis. consultoria e negÓcios

imobiliários, a prestação de serviços de consultoria técnica, incluindo o suporte técnico
e manutençáo de equipamentos

Capital Social

C!áusula 3". O capital social e de RS 15.577.000,00 (quinze milhÕes. quinhentos e
setenta e sete mil reais); dividido em 15.577.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00
(um real). totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do pais. assim
distribuído:

No de
Quotas

Valor em R$

Rodrig o Ferreira Noqueira 99,96 15 571.430 15.571.430.00
CALIBRE Consultoria e 0.04 5 570 5.570,00

Ltda

,la
It

iel

Yooócs i

Total 100 00 15.577.000.00

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capita social. Os sócios e sêus
patrimônios não responderáo, em qualquer tempo, solidária ou subsidiariamente pelas
obrigaçÕes sociais

"G.Admanistração e Gerência Ü4

Clausula 4s. A administração da sociedade é exercida pelo sócio Rodrigo Ferreira
Nogueira, cabendo-lhe a âdministraçáo ativa e passiva da sociedade, judicial e
extrajudicial. podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, inclusive
alienação de bens e moveis próprios, sempre no interesse da sociedade.

§ 1o Em suas deliberaçÕes da adrninistração, os administradores adotarâo
preferencialmente a forma estabelecida no parágrato 3o do artigo 1.072 do código civil
(Leino 10.40ô/2002).
§ 20. No exercício da administração os administradores terão direito a uma retirada

W
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mensal a titulo de pro labore, culo o valor será livremente convencionado entre eles, de
comum acordo-

§ 30. Fica estabelecido que a sociedade náo terá conselho fiscal.

§ 4' O exercicio social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será
levantado o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a
apuração dos resultados com observância das disposiçÕes legais aplicáveis.

§ 50. Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuidos ou suportados pelos sôcios na
proporção de sua paÍticipaçâo no capital social.

Da Sucessão

Clausula 5â. O faleomento de qualquer dos socios não imp[cará dissolução da
sociedade, que poderá prosseguir com os herdeiros do socio falecido e será pago aos
mesmos, caso não integrem a sociedade, o valor correspondente as suas quotas de
capital e â sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.
mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim"

§ 1o. Os valores devido aos herdeiros do sócio Íalecido serâo pagos da seguinte forme:
40olo (quarenta por cento) no pÍazo de dois meses. e 30% (trinta por cento) no prazo de
seis meses, 30% (trinta por cento) no prazo de doze meses.

§ 2" Serão regidas pelas disposiçÕes do código (lei no 10.406/2002), aplicáveis a
matéria, tanlo a retirada de sócio quanto a dissolução da sociedade.

Da responsabilidade Técnica

Clausula 6â. Os negocios societários desta empresa, afeto dos objetos sociais no que
tange â intermediação imobiliária e administraçâo de imoveis, compete ao administrador
ê corretor de imóveis Rodrigo Ferreira Nogueira, inscrito no CRECI * 8à região sob o
no 007876

Dos casos Omissos

Clausula 7t. Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos
preceitos Código Civil (leino 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Da transferôncia de quotas &
Clausula 8'. A transferência de quotas de capital social, no todo ou em parte, so será
admitida havendo o consentimento expresso do outro socio, a quem desde 1á íica
assegurado em igualdade de condiçôes e preço o direito de transferência para sua
aqulsrçao" devendo a sociedade, se concretizando a transferência, proceder a alteração

\
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cláusula 9t. o(s) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei, de que não
está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por tei especial.
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontra(em) sob os efeitos dela.
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo§ públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricaçâo. peita ou suborno. concussâo, peculato, ou contra
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de defesa
da concorrência, contra as relaçôes de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Foro

clausula 10â. Fica eleito o foro desta comarca, Brasília/DF, para qualquer ação
fundada neste contrato, com exclusão expressâ de qualquer outro, por mais piivitegláOo
que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento de conlrato social
em 04 (quatro) vias de igual Íorma e teor, que será assinado pelos sócios na presença
de duas testemunhas.

Brasília. 8 de novembro de 2017
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DÉclilÂ ÂLTERAçÂo CoNTRATUAL
EGAP Engenharla LtÉa-

cNPJ 05.S45.4ê7/000í -28

NÍRÊ s32.0121875-9

RODRiSO FERREIRÂ NC)IGUEIRÂ, brasibiro, Çasado eob o regime de çomunhâo parcial dê

bens, engenheiÍo civil, registrado no CREÀMG 51.90€/D, expedido em 'l 1/07/2007. natural de

Bclo Horizonte -MG, nascido aos 03/09/19ô6, reeidente ê domiciliado na §HlS Ql 1í, Coniunto

09, casa 04, Lâgo sul, Brasíha, Distrito Federal, GEP 71.652-290, portador da cÍ/RG na M-

3.288.289 êxpedidâ peta SSP-MG ern 1Ü11i1*2 e CPF 599.E77.23€-|s-'.1;

CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIÂ LTDA., com sede e dornhílio no SHN Quadra 02,

Bloco F, sàlà 1422, Ed" Executive OÍÍiçe Tower, Asa Noúe, BrasÍlia/DF, CEP 70.702-S0e,

inscrita no CNPJ/MF eob o número Í1.150.11&0001-12,ICF/DF sob o número 07.527.266tOO1-

02.e registro nâ Junte Comerclal do Dlslrito Federal sob o número 532015851 1-5, neste ato

rcpresentada por Rodrigo Ferreit'u Noguoira, rcima qualificado,

únicos sócios dâ Sociedade ECAP ENGENI{ARIA LTDA., com sede no SHN Quadra 02, Bloco

F, sala 14?2, Ed. Executivê Offioe Tower, Asa Norte, Brasílla/DF, CEP 70.702-906, cÔÍn §êu

çontrato social dêvidamente arquivado na JCDF sob o N]RE no 532.0121875-9, por despâcho

de '16/1O120O3, CNPJ 05.945.467iOOo1-28 e CF DF 07-44S.6521001'O4.

Rês6vêm de comum acordo elterar ê consolidâr 8êu contrâto eocial de acordo com o Código

Civil Brasiteiro, nâ rnêlhor Íorma de dirêito, nos termos das dáu§ulâs ebeaxo:

l - ALTERÂçÕeS OO CONÍRAÍo soctAL

l.l - Àharação da cláusulrr Tcrceire: Os sócios resolvem alterar a cláueula terceirs, que pâssa

ã vigorâr com e seguinte redaçáo:

ÇLÁUSULA ÍERCEIRA - CAPITÂL SOCIAL
3. Í. O capital social ê de R$ 1 5.577.000,00 (quinze milh6e6, quinhentos e sdênta '

e sele mil reais) dÍvidido em 15.577.000 (§uinze milhões, quinhentos e setenta e 
.

sete mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um rêal), totalíÍênte integralizado 
1

em moeda corrente nacional e assim distribuldo enlrê os quotista§: I

AUOTISTAS No de Qqotas
RODRIGO
NOGUEIRA

FERREIRA

/L Junta Comêrcial do Distritô Federal
t- J Certifico registÍo sob o nô 1061496 em 241O4t2O18 dâ Emprêsa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320í218759 e protocolo 1807431ti3 --! - tSlOelzOtA. AurenticaÇáo:4D56EO7F35756FB231S8D3E298B4B323FEESCC15. Saulo lzidorio VÍeira - Secrelário-Gêrâl- Parã validar este

documenlo, âcêsse http://jcdf-mdic-gov-br e informe no do protocolo '18/074.316-3 e o código de segurança Oijr Esta 6ópia fol autenticâdâ
digitâlmente e assinada em 3O/04r2Oí8 por Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Gerã1.

I
{

Valor R$

15-571.430,OO't5.571 .430
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ÇONSULTORIA 5,570 5.570,OO

3.2 A responsabilidade de cada quotista á limitada ao valor da euas quota§, mas

todos rccpondcm solidariamente pslê inteçiralização do capital sociel, nos têrm§s

do ert. 1.O52 da Lei n.o 1O-4WI2OO2" Os quotastâs náo responderâo pessoal e/ou

subsidiâriarnente pelas obragações da SociÊdade.

3.3 Cada quoÊa dará direho a um voto nas delibcraçõês doe quotietas ê Ílâo sê

admilirá o ftacionamento de quotas.

3.4 O capital social po<lerá ser aurnentaho. após a integrallzação das quotas

inicialmente subscritae, mediante daliberaçáo do§ quotist* representando 7596

(sêtenta e cinco pr oento) do captal qoçial, Os quotistas reunir-se-áo para

deliberar sobre o aumento, sendo quê os quotlstas teráo o prâzo de 30 (trinta)

dias após a deliberação peÍa exorcÉrÍ o direito de preferáncia na subscrição do

aumenlo, nâ proporçâo de sure rêspêctiüas perticipeções no capital social. Os
quotistas poderão renunciar ao direito de preferência na rêuniáo que tÍatar do i

aumento e imediatamente procedar ao, referrdo aumento do câpital sociâI,

proínovendo â Íêspêc{fuâ modlÍicaçáo do contrato socfual. r

I

3.5 O eapital social poderá ser reduzido no caso de perdas irreparáveis, I

verificadas apôs a sua integralizaçáo, ou ho ceeo de ôêr consideradô excessivo

em relação ao objeto social da Sociedade, Íilêdiântê deliberação dos quotistas 
i

reprerentando 75oÁ (setenta 6 cinco por cênto) dô câpítel 6ociâ1. A âte quê

delibersr sobre a reduçáo do cepitâl sociel dâ Socie<lade será publicada na forma

da lei, sendo que os credores quirografárirx da Sociedade, por títul9 liqqjd.o, ç I

ant€rior à deliberaçáo, poderáo opor-serà redução, duranto o periodo d€ g0'
(rroventa) dlâs a contâr de dâtâ da publicâçâo da al" quê deliberâr gobre a 

I

redr.ção do câpital social. A rcduçâo somênte se tomará elicaz se, no prazo 
,

êstabebci;rô no parágrafo antêcêdêntê, não for impugnada, ou se provado o '

pâgamento dâ dlvldâ ou o depô3ito rudiêiel do rêsPêcuvo valor. I

3.6 A transfcÉncia, ou a âliênaçáo, âo tbdo ou em parte, de quotas do cepital

social eÍrtre os sócios deoendaf do consêntimento právio e e»Qresso, Por 
I

escrito. tlos sócios representando a maioria do capital social, com exceçâo da

transferência de quotas para liquidaçáo J" airia"" entre só6ios, que poderá ser ,

Ifeita liwemente. i

3,7 Oe Sócios rrcm prometem-se a outorbár direito de prefeÍêflciâ em caso de ,

alienação de participaçáo sociâ|. 
I

l.ll - Âftcraçâo ds cláusula Quarta: As parteê resolLem conferir nove redaçâo à cláusula

quarte, que passa a §âÍ

h
§

{

/ \ Junta Co'nercial do Distrito federal
l_: J C..tiri"o req,srro sob o no 106'1496 em 24l}4l2}1a da Emprêsã ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 ê protocolo í80743'163 -
r { tgrOalZOte. Autenticaçáo: 4D56E07F35756F823188D3E298848323FEE5CC 15, Sâulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral- Parâ validar este

documen.to, acesse http://jcdÍ-mdic-gov,br ê informe no do protocolo 18/074.3'16-3 e o código de segurãhça Ôijr Esta cópia Íoi autenticadâ
digitalmente e assinâda em 3OrO4/2o18 por Sâulo lzidorio Viêire - sêcretáriGceEl. 
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CLÁUSULA QUARTA - ADUINISTBAÇÃO §OCIAL
4.1 A Sociedade será gerida e admini§trada Pelo sócio Rodrigo Fênêire
Nogueirâ, acima qualifnado e êleito por prazo indetermínado, até que venhâ e

sêr subetifuÍdos por novo âto de quotistes, sêndo quê individualmcnte cada

administrador detém poder de representaçáo.
4.2 A renúncia ou dcsütuição dc Administrador deverá sêr comunicâda por

escrito à Sociedade, tômândc.se etrcaz peranle têr@iros após a averbaçâo no

Registro dê Emprêsas nos 10 (dez) dias subsequêntês ê a publlcaçáo do ato de

renúncia ou dêstituiçáo nos têrmos da lei. 
,

4.3 Os Administradoree ficam dispensados de prostar cauçáo.

4.4 De acordo com o disposto neEta cláusula, o Admlnletrador seÉ comPetente
para ildiyidggb1gúq representar a Sociedade, ativa e pas§ivamentê, iudicial e

e)írajudlcialmente, gerenciando e adminislrando os negócios sociais, observado

o disposto abaixo.

4.5 Em Çasoa especiais, a Sociedade podeÉ seÍ rqpresentada poÍ
procurador(es) coÍn podêrês êspêcírlcos, sêndo gue o mandâtq deverá cúnter

obrigatoriamente os etos e operações queio(s) mandatarb(s) poderá(ao) praticâr

e o pÍÍlzo de valldade do mandato, Çom êxcêção do§ mandato§ ol,Ítorgados â

advogado(s) para repíesenta@o em iuízo ou em procêssos edministrativos, gue

poderão ser oulorgados por prazo indeterminado.

l.lll - Albreção de cláurula aátima: Os 3ócios deliberam aiustar s cláueulâ eétima, quê.pas3â

a viger Goír e seguinte redaçâo:

cLÁuguLA EÉTlttA- ExERcicto soclfl
7.í O exêrcÍcio socaal coancidirá com o cÉúendário civil, começendo no die 10 dê
janêiro c lcrminando cm 31 de dezembro de cada ano.

7.2 No final de cada exerclcio fiscal serão elaboradas as demonskaç§es
Íinâncêiras da Sodedade exigklas pela iegislação societária e'fiscal pare tal

exercÍcio.
7.3 O destino dos h.rcros líquidqs da Soçiedade verificâdo ao Íinal de cada

exercÍcio será determlnado por quotista§ representando a maioria do capital

social, @endo sên (a) clistribuído aos quotistes, nâ proporçáô ôu náo dê 3uâ§

rerpectivas paíticipaçõês no caçÍtal êociâl, ou sâje, distribuição dasproporcional;

(b) retido, total ou parcialmentê, êm conta,de Luçros Acumulados ou em re§erva

da Sociedade; elou, {c) capitalizado na proporçâo das rscpeÇlivas participaçõês

doo quoüstae no caprtal social da Sociedade.

7.4 A Sociedade poderá bvanter bâlanços ê demonstraçôes de resultado

intermediários, em periodicidadc mensal, trimestral e semestral, com
t\ti

\

preparados

{Y

,r'l .Jlintá Comêrcjal do Drstnto fêdêrâl
f;''J Certitico registro sob o no 1061496 em 24tO4l2O1a da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 ê protocolo 18074:J'163 --! t 13i03/2018. Autentrcaçáo: 4D58E07F35756F823188D3E298848323F8ESCC'15. Saulo tzidorío Vieira - Secretáric-Geral, Para validai este

documento, acesse http://jcdf,mdic-qov-br ê inÍormê no do protocolo 18/074.316-3 e o código de segurança Oijr Esta cópia Íoi ãulenticada
digitalmente ê assinada em 3OIO4/2O18 por Sâulo lzidorio Vieira - Secietário-Geral-
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propósitos fiscais ou parã dbtribuição dê lucro§ apurados cóm bâse em tâis

bâlenços, na proporçâo de ruas pârticapâçÕes no capital soçial da Sociedade,

obçervâdâ a repocição do lucros guando a distribuição ãfatar o capital soÇial.

l.lV - Aheraçâo da cláusule oltava; As Partss deliberam ajustar a redação da cláusula cÍtava,

gue pãssa â ser:

CLÁUSULA OITAVA - DELIEERAçÃO DE SÓClo§
8.1 Os quotistae reuntr-se-ão, ordinâriâmente, 1 (uma) vêz por âno, nos 4

{quaho) mÊ6ôs Êubsequenlêt eo enÇeffarflento do excrcício social, com o
obietivo dê tomâr âs oontas do6 Administredore§, dêlibârar sobre o balanço
patrimoníal e o de rcsultado econômico e deeignar Adrninbtrâdorês, quando íor o
casô, ê, extraordinariamêntê, sânpre que necêssário pâra deliberer sobte
assuntos dê inleressê da Sociedade.
8.2 Atê 30 (üinta) dias antes dâ dâta mârcada para a realizaçâo da Reunião

Anua, de Quotistas, as Dernonsitre@es FinanceÍras da Soçiedade deverão ser
pôstâs à di8posição do8 quolistss, por escrito, com prova de rêcêblmento.
8.3 A Reuniâo de Quotistas podêrá ser convocada pElo Administrador da
Sociêdade ou por qualquer quotista, m€diantâ notiíicâçáo via carta ragistrada, fax

ou e-máil com I (oito) dias dê antecedênciá, com indicâçáo dâs.nâtérias â sêrem

tratade§.

8.4 Dispensam-se as íormalidâdes de convocaçãg previstas nesta cláusula
quando todos os quotistas comparêcêrcm iou eê dgclararêm, pôr e§cnto, êi€rltes
do locel, data, hore e ordem do dia.
8.5 A Rêunláo de Quotlstas torna-se dispensável quando todos os quotislas
decldirem, por escrito, sobrc a matária quc scria objeto dela,

8.ô As RaunióÊô de QuotiÊtas sÊrão instaladas, êm primÊira convocação, com a
preseEça dê quotistas representando, no mínimo, 75Yo (setenta e cinco por

canto) do capital Eocial, e, em eegunda convocaçáo, com qualquer número de
quotistaÊ. 

i

8.7 Gtualquer quotista podêrá votar poÍ lcarts. fax ou ê.msil ou poderá ser
representado poí outro quotislâ ou advogado mediante mandato com

especificaçâo dos atos autorÉâdos a praticar, devêndo o inÊtrumênto.sêr l6vâdo

ao registro juntâmênte com a ata.
8,8 As deliberações tomadas de coníormidade com a lêi ê êstê Contrato Social

vinàulam todos os quotistas, aindâ qus âus6nt6s ou dissidênte§

J

l.V - Alteraçãq da cláusula rlécima: Os sócíos resolve4 alterar a redâçãô dâ cláusule dêclmá,

que passs a vigorar Çom a seguinte redaçáo

I

.r, .l Júnlâ Comerclal do Di8trito FêdErâl

l-t d Cr.tifl.o reglstro sob o no 1081498 em 2410412018 da Empresâ ECAP ENGENHARIA LTDA. Nh6 53201218759 E protoÇolq 180743183 -
'F !' í3,03i2016. Autentloâçáo:4D56É07F3575ÊF823í88D3E298B4B323FEEsCCí5. Saulo lzidorlo Vielrâ - Se$etárlo-Geral. Para valldar este

documento, acesse http://jcdf,mdic,gov.br e inÍorme no do protocolo 18/074,316-3 e o côdigo de segurança Oijr Esta cópia Íoi autenlicada
digitalmênte e assinâda em 3O/ÍÉ/2Oí 8 por Saulo lzidorio Viêira - SecretáriG-Gêral,
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CLÁUSULA DÉG|MA - DISSOLUçÃO E LIQUIDAçÃO DA SOCIEDADE

10.1 A Socbdade Êntrârá êm dbsoluçáo ê liquidtçsô nâs cireunBtâncles

prêúíâ6 ne legislação ou pôr dâci§ão do8 quotiâteô íâprcscntendo, no mínimo,

757o (setenta e cinco por cento) do ÊátÍtâl ,Éocial, os guais lndicarão o liquidântê

que eluârá durante tel pêríodo,

l.Vl - Gdação de cláúsuta dáclma primeira: Oe sócios rêsolvêm criar a c,láusula décima

pnmêrre

CLÁU§ULA DÉclMÂ PRflEIRA - FORO

1 1 .1 Os cffios om.ssos no presente contralo §eráo rÊ§olviJo§ p€la legislaçáo que

rege a espécic e subsidiariamente pcla Lei n. 6.4O4176, sendô â sÔciÊdade

dissolvida ngs ce6os prêvistos êm lei ou al critério doe sócios §ê êsles nãô mâi3

puderem cumprir côm os obiêtivos §ocieis, ficando eleato o foro de Brasília/DF,

que prevalecerá sobre qualquÊr autro por mais privilegiado que sêiâ, pârâ dlrimir

dúvidas do pÍesente contrato soqal.

2 -CONSOUDÂÇÃO DO CONTRÀTO SOCIAL

2,1 Os quotistas da Sociêdade, neste ato, em face das alteraçõea havidas, delibêram colrcolidar 
I

e adaptar o contrato eocial conforme abaixo: i

coNsoltDAçÃo Dô coilTryÀTo soclÀL

cLÁusuLA PR|HETRA -DENorrlN^çÃo, PRAzo E sFÍ)E

1.1 A sociêdade girâ sob o nome emprêsariel d€ ECÀP ENGEHHARIÂ LTDA. O prazo de

duração é por tempo indcüerminado e têrá sua sêdê no §HN Quadrâ 02, Bloco F, sâla 1421, Ed.

Executivê Ofiioe Tower, Aaa Norte, Brâ§íliâ/DF, CEP 70.702'906.

1.2 A codadade tgm uma filial, qr.re ÍuncionaÉ no seguinte Ênd€rsçoi Cidadê OcidentaÍ, GO,

na Quadra 01, cnácara 04, Bairro Manrões Reçreio l[iocaorô, Cidade Ocidental, GO, CEP:

72.885-460.

CúUSULA SEGUHDA. OBJETO SOCIAL

2-1 A sociedade tem por objeto a exploraçáo do Íemo da construção e incorporação I

imobilíária, aquisi@o de imóveis para seu própno patrimÔnio, pÍe§taçáo de serviços de

intêrrnediaçâê ou conetagem na alienação ou locaçáo de imóveis, locação de imóveis próprios. t

t§
i\

r

/.t Lunt" Comerciâl do Distrito Federal
f-tf C.niR"o registro sob o nó 1061496 em 24tO4t2O18 da Empresâ ECAP ENGENHARIA LÍDA, Nire 532012í8759 e protocolo 180743163 -
'! Í tSlOglZOtS. Aurenticaçào: 4D56E07F35756FE}23í 88D3E298848323FE EsCC15. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar esle

documênto, acêsse http://jcdf.mdic.gov.b. e inÍorme no do protocolo 181074,3'16-3 e o código de sêgurança Oijr Esta cópia Íoi autenticada
digitalmêntê ê assinada êm 3oro4/2ol g por saulo lzidorio vieire - sêôrêtáriô.GêrãI. 
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adminastraçáo de imóveis, consultória ê nêgócios imoblllárlo§, e prestâçâo de serviços de

consulloriâ técnica, incluindo o suportê técnico e manutênçáo de equipamentos.

CLÁUsULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIÂL

3.1. O capítat social ê dê R$ 15.577.000,00 iquinzê milhões quinhênlos e setênta e sete mil

reais), diüdido em 15.577.000 (quinze milh6es quinhênto6 ê setânte ê sête mil) quotes no valor

nominal de Rg 1,00 (um real), totalmênte iÊlegÍalizedo em moedâ corentê nacional e asslm

distribuldo êntrô os quolistas:

OUOTISTAS N" de Cluôtac Valor R$

RODRIGO
NOGUEIRA

FERREIRA 15.571.43O r
15.571.430,00

CALIBRE CONSULTORiA
LTDA

5.570 5.570,00

TOTAL t5"577.oo0 ,5.577.000,O{l

3.2 A rcsponsabilidade de cadâ quotislâ é limitâdâ ,âo vâlor dê suâ3 guotas, mss todos

rêÊpondêm solideÍiamânte pâlâ intêgÍâlize,çeo do capital tocial, noe tcrmos do art. í.052 da Lei

n.: 10.406t2002. Os quotistâs não rôspond€râo pessoal e/ou subsldlaíamente peles obÍlgaçÕes

da Sociedade

3.3 Cada quota derá dirêito a um voto nas deliberaçôcs dos guotístas e náo se admitirá o 
,

fracionarnento de quotas.

3.4 O capital social poderá sêr aumentado, após a lntegralização das quotas inHelmente
subs€rltâS, rrêrliânte dêliberaçáo dos guotistas repÍeseot€ndo 75% (geteflta e cinco por cento)

do capital social. Oe qrrctistas reunir-s+'ão yara deliberar sobre o auménto, sendo que os 
,

quotistes terão o prazo de 30 (trinta) dias após a deliberação para exercer o direito de l

preferência na subscrigão do aumento, na proporção de suas respectivas participações no i

capital social. Os quotistas poderão r€nuociar ao diÍeito <le preferência oa Íeunião que tratar do ,

âumento e imediatamente procedeÍ eo referido aumenlo do capitat social, promovenclo a l

ÍeÊpêctiva modificação do contrato soclal, !

3.5 O capital social poderá s€r reduzido no câso dê pêrdas inepaÉveis, veftcaOas apOe a 
]

sua integralização, ou no caso de ser coneideredo exqêssivo em rclaçâo eo obieto social da

$ociedade, mediante deliberaçáo dos quotistas repÍêsentando 75oÁ (sáenla e cinco por Çento) r

do capital social. A ata que delibêÍar sobrc a reduçâo do câFlital social da Sociedade será

publicada na formâ dâ lei, sendo que os cÍedores qulrografários dâ Soc,êdad6, por título líquido I

h§t
Junta Con'rarcial do Distrito Federâl
CÊrtifico registro sob o n' 1061496 em 7410412018 dâ Emprâsa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 ê protocolo 180743163 -
13l03l201A. Autenticação: 4D56E07F35756FE}23188D3E298848323FEE5CC 15. Seulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://icdf.mdic-gov-br e inÍorme no do protoÇolo 18/074.316-3 e o código de segurança Oijr Esra cópia Íoi autenticada
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e ânterior à detiberação, poderâo opor-se à rêclução, auánte o periodo dê 90 (novêflta) dias a

sontar da data da eublicaçâo da ala qu€ delibarar sobrc ê reduçáo do câpitâl soclal. A reduçâo

§omante sê lornará eficaz *, no pra:ro astabelacido no parágrafo anteçedente, não for

impugnada, ou se provado o pâgâmênto da dÍvida ou ô dipósito rudlclal do respeclivo valor.

3.6 A transíeíênciâ, ou â âlieneÇão, no todo ou ern parte, de quotes do cepitel eocial entre

os sócios dependerá do consentimerúo pÍêvio ê êxprês§o, por escrito, dos sóeios

ÍepresentaÍúo a maioÍia do capital social, com êxcêção da transíerêncla de qtrctas para

laquidaçáo de díüdas entre sócios, que poderá ser fêitâ liwernênte.

3.7 Os Sóctos comprometem-§e a outorgar direato da preferânÇia em caÊo de aliânaçáo de
participaçáo social.

cúusulÂ QUARTÂ - ÂDtrNrsrRAçÃo EocrÂL

4.1 A Sociedade será gerida e administrada pelq sócio Rodrigo Ferreira Nogueita, acima
qualifioado e eleito por prazo indetermlnado. até gue vênha â ser substituídos por novo ato de
quotistâs, sendo que indMdualmentê ceda adminisfador detém poder de representaÉo.

4.2 . Â renúncia ou destituição de Administrador deverá sêr comunlcsda por escrÍto à

Sociedada, tomando-se sficaz pÊrante teÍoearos aúE 4 averbaçáo no Registro de Empres*
nos 10 (dêz) diâs subsêquêntes e a publicaçâo do ato cle renúncia ou destituaÇáo nos termos da

bi.

4.3 Os Adminietradores Íiçam dispensados de prestaq caução

4.4 D€ acordo com o dlspssto neste cláusula. o 
, 
AdminiBlrador será competente para

individuqlmêntq rêproser ar s Soqedade, ative e passivamente, Judiciâl e extrajudiciâlmentê,
gerencrando e adminidrando os negôcioe sociair, obtervado o dispoeto abaixo.

4.5 Em câsos especiais, s Sociedade poderá seÍ represent ada por procurador{es) com
poderes eepeclÍico§, sêndo que o mandato cteverá contCr obriÍrâtoriamefltê G atôs e opeíações
que o(s) ÍnandatáÍio(§) podeÍá(ao) praticar e o prazo de validade do mandato, com exceção dos

mandalos outorgados a âdvogâdo(s) pârâ r€presentaçâo em julzo ou êm processos'

administrativos, que poderâo ser outorgados Pôr prâzo indeterminâdo I

CLÁUSULA QUINTA. DA SUCE§SÃO

5.1 O falecimento de qualquer dos sócios nâo amplacará diseoluçáo da sociedade que 
I

/ a Junta Comercial do Distrito Fêderal
f;. f Certlfico regrstro sob o no 1061496 em 241O4t2O18 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protocolo .180743163 --Y-'I 13i03/2018- AutentrcâÇáo:4D5ôE07F35756F823188D3E298848323FEE5CC15. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://icdf-mdic-gov,br ê informe no do protocolo 18/074.3í6-3 e o código de segurança Oiir Esta cópiã foi aulenticadã
digitalmente e assinâdâ em 3O/O4r2Oí 8 por Saulo lzidorio Vieira - Secretá.io-Geral.
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pod6rá prcsságuir com os hêrdêiros do sócio falecijo I será pago aoB mesmôs, caso não

lntêgreín a sociedade, o valor correspondente as suas quotas de caplital e â suâ pertiôipeÇão

nos lucros líquidos apurados até a data do fak=cimcnto, mêdiantê lcvanlamcnto de bâlânço
geral especffico para esse fim.

5.2 Os valores devirJo aoo herdairos do rócio fakacido sarão pagos da seguinte íorme: 4O9o

(quarenta pôr cênto) no prâzo dê dols mêsês, e 3OYo (trinta por cento) no prezo de seis meses;

30% (trinta por eento) no prâzo ds dozc mêsÇs.

5.3 Scrão rcgidas pclas diapoaiçõer do Código Civil (lei no 10,406/2002), aplicáveis a

Ífietéria, tânto a rctirada dc sócio q uanto a díssolução da sooiedade.

CLÁUSULA SEXTA - DÂ RESPONSABILIDÂDE TÉCNICA

6.1 Os nêgócios eocêtários dêstâ êmpresa, afieto dos objetos sociais no que tange â
intermedlaçáo imobiliária e administraçáo de imôveÉ, cdrnpete ao administrador e corretor de
imóveis Rodrigo Ferleira Nogucira, inscrito no CRÊC| - 8a regiâo sob o no 007876.

CLÁUSULA §ÉflilA - ExERcicIo §ocIAL

7.1 O exercicio sociâl coincidlrá com o calêndário ciyil, começÊndo no dia 10 de janeiro e
terminando em 31 de dezembro dê êeda ano.

7.2 No ínal de ceda êxercício Íiscal serão elaboradas as demonsbaçôes Íinanceiras da
Soçbdaê exrgidao pela legistação socíetária e Íisçal parà tal exerçíÇio,

7.3 O deetino dos lucros líquidoe dâ Sociêdâde verihcado ao íinal dÊ câda exercÍcio sôrá
dêtêfinlnâdo por quotistas rêpresentando â meaoÍia do capltal soctâ|, poderdo sen (a)
disribuído eos quotiôlê, na proporçào ou.não dô sues respedivas participaç6es no câpital
sodal, ou seja, distribuiÉo desproporcional; (b) reüdq totel ou parcialmente, em conta de
Lucros Acumulados ou em reserva da Sociedade; e/ou, (c) caçÍtalizado na proporçáo das
respectivas paÍticipações dos quotistas no capital eocial da Saciedade.

7-4 A Sociedade poderá levantar balanços e demonstrações de resultado intermêdiáíio§, êm
períodicidade mensal, trimestral e semestral, preparâdos com propósitos fiscais ou para

distríbuiçáo de lucros apurados com base êm tais balanço§, na proporçâo de suae participações

no capital social da Sociedade, obeer:vada a reposiçáo de lucroe ndo a distribuição afeta r o

capital social

Junta Comercial do Distdto Federâl
Certifico tegistro sob o n' 1061496 em 2410412018 Ca Empresa ECÀP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protoeolo 180743163 -
13lO3l2O1A. Autenticaçáo: 4D56E07F35756F823188D3E298848323FEESCC15. Saulo lzido.io Vieira - Secretário-Geral. Para validai este
documento, acessê http:/4cdÍ-mdic.gov,br ê inlorme n" do prolocolo 18/074.316-3 e o código dê segurançê Oijr Esta cópia loi autenticada
digitalmente e assinada em 30ÀN/2018 poí saulo lzidorio viêirâ - sêcrâtáriô-Gâ'el- 
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cLÁusuLA olrAvA - DELIBERAçÃO DE SOCIOS

g.1 os qrotietas rêunir-e+ão, ordinariamênlê, 1 (umd) vez por ano, nos 4 (quatro) meses

subsequ6ntes ao encênâmento dg exerclcio social, com o objetivo de tomar as contas dos

Administrâdor$, deliberar sobrê o bâlanço patrimonial e o dê resuttado eüoÍlÔmico e de§ignar

AdministÍedor6a, quanclo for o cáso, e, extraoÍdinariâmÊntê, §êmpre que nêCe§§áriO para

deliberar sobrê assuntos de intêrêsse dâ Sociêdadê^

A.Z Atê 30 (trinta) dias antês da dâtâ merêâdâ par? a rêalizaçâo da Reuniáo Anual de

Quotista, 66 Oemonstrações Financeiras da Sociedade devcrâo rêr po!]tas à disposição dos

quotiÊtâs, por escrito, com prova dc recêbimento-

I3 A Reuniáo de Quotistas podcrá ser convocada pClo Administsador da Sociedade ou por

qualquer quotistâ. medianle notificaçáo via carta registrada, fax otr +mail com I (oito) dias de

antecedência, com indicaçáo das matérias a serem tratadas'

8.4 Dispensarn-se as formalidades dê convocação pfevistes neEta ciáusula quando todos os

quotistas comparecerêm ou sG dêclârarêm, por escÍito, Cêntês do local, data, hora e oÍdem do

dia.

8"5 A Reuniáo de Quoüstas toÍna-se dispcnsável quqndo todos os quotistas decitlirem, por

esêrito, sobrê â matêria que eeria ot{eto dela. 
]

I0 Ae Reuniôê6 de Quotiatas sêrâo instâhdâs, em primeira convocação, com a pre§ença

dê quotistss represêntardo, no mlnimo, 75% (set6nta e cinco por cento) do êâpitâl sôcial, ê, êm

A.7 Quelquer quotjsta podêrá votar por c€,Éía, íax ou 6-maal ou poderá Eer representâdo por

outÍo quotista ou advogado medianê mandato com espêsífic€tção dos ato§ autorizado6. a

praücar, devendo o instrurnenlo oer levado ao regisÚo juntamente com á eta.

B.B As deliberaçÕes toflradas de conformidade com a lei e este Contrâto Social vinculam 
I

tados os guotiatae, ainda que ausentes ou dissidentes

t-\cLÁusuLA htoi.tA - trA NÃo lNcuRsÃo EM cRlllEs (,

{

9.1 O(s) administrsdor{es) declara(m), §ob a§ penas da lei, dc guâ nâo êstá(âo) imp€dido(s)

de exercer(em) â administração da socíêdâdê, por lei especial, ou em virtude de condenaçáo '

criminal, Ou Por 6e €ncontrar(emi sob oe eÍeitos dela, a pêne gue vedê, ainda gue l

Junlâ Comêrcial do Distrito Federal
Ce.tifico rêgistro sob o n. 1061496 em 24l14l211g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA. Nire 53201218759 e protocolo 14074:'163 -
13i03i2018. Autenticâ9âo: 4D56E07F35756FE}23188D3E298848323FEE5CCí 5. Saulo lzidorio Vieira - Seoretário-Geral. Para validar este
documenio, acesse http://jcdf.mdic,gov.br e iníorme no do protocolo 181074,316-3 e o código de segurança OiiÍ Esta cópia foi autentioadâ
digiiãlmêntê e assinada êm 3o/04,/2o1a poÍ saulo lzidorio vieira - secrêtário-cêral. 
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lemporariamente, o âcêsso á cârâos públicoÊ: ou por cÍlÍne Íallmentar, de prevariceçáo, pBita ou

suborno, concussão, pcculato, ou coÍrtrâ e e@nomia popular, oontre o 3Étema financeiro

nâcional, contra noÍme6 de dêfeÊa da concorrânqa, conkâ âg relações de çonsumo, fé públíca,

ou a propfiedadê.

CLÁUSULA DÉCIITA- DISSOLUçÃO E UQUTDÂçÃO DA SOCIEDADE

I 0.1 A Sociedade entrará em dissoluçâo ê liquidação nas circunstânciâs p.eviste§ na

legislaçâo ou poÍ decisáo dos quotistas repíêsêntando, no mlnimo. 760Á (setenta e canco por

cênto) do capital soÇiel, os gueis indicaráo o liquidânte guê atuará duranle tal perío'do.

CLÁUSULA DÉCtilIA PRIIíEIRA. FORO

11.1 Os caeos omissos no presente Çontrato sêráo Íesolvidos pelâ legislaçáo gue rege a
êspécie e EubsidiâÍiâmênte pele Lei n. 6.404fl6, sendo a sociêdâdô di§solvida nos casoa

prêVistos em lei oü a critério doe oócine Eê €8t€Ê não mais pudqrem cumprir com oÊ objÊtivo§

soeiais, ficando ehito o foro de Braeília/DF, que prevalecerá sobrê quâlquêr outro poÍ mals

privilegiado que 6€je, par:a dirimir dúvidas do pÍêâêíitê cáhtralo social'

Brasilia, 10 dê março de 2018

ROD FE RA NOG
S6êio - â inist dor

CALI coN LTORIA E ENG NHARIA LTDÂ.
pôÍ Rôd
Sócie

Fer Nogueira

,§

tu
Teatemunhas:

José R B. Gueneiro Alcxanil Pimenta Sãntânâ

Vi=to do advogado:

.?,1)
Paolla0urlgros

OAB'DFi'417

Junta Comercial do Distrito Federal
CÉrtifico rêgistro sob o nô 1061496 ern 24l14l211a dã Empresa ECAP ENGÊNHARIA LTDA, Nite 53201216759 a protôcolo 180743'163 -
13i03/2018. Autcnticação:4D56E07F35756F823188D3E298848323FEE5CC15. Saulo lzidorío Vieira - Secretário-Geral. PâÍã valídêr este
documento, acesse http://jôdf-mdic-gov-br e informe no do protocolo 1A1O74.316-3 ê o código de segu.ança Oiir Estâ cópia foi aulenticada
digitafmente e assinada em 30/0412018 por sâulo lzidorio vieira - secretádo-Geral' 
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Juntâ Comêrcial do Distrito Federal
Certiíico registro sob o no 1061496 em 24t04t2}18 da Empresâ ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e prolocolo 18074:]163 -
13!O3l2O1A. Autenticaçáo: 4D56E07F35756F823188D3E298B48323FEE9CC15. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Gerâ1. Pâra validaÍ este
documento, acesse http://icdf.mdic.gov.br e informê n" do protocolo 18/074,316-3 e o código de seguranÇa Oiir Esta cópaa foi auten',icada
digitalmêntê B assinadã 6m 30/{x12018 por sãulo lzidorio viêira - secrêtário-cgral. 
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QUARTA ALTERAçÃO ÇONTRATt'AL
CÂLIBRÉ CONSULTORIA E ENGET{HÁRIÀ LTDA

ePNJ t{. { í.150.Í í810001 -r2
t{lRE: 532Ot 585Í 15

;

, .ECÀp EI{GENHÀR|A LiDA., sociedade empr€sáriã bfiasileira, inscfita no cNpJ
sob o no 05.946.467/0001-28, com §Êdê no §AU/SUI Quadra 03. Btoco1Ç', n, 22,

sála 3'i7, parte'B', Brasílie/DF, CEP 70.070'934, côm in§cÍÍção na Junta Comerciàl
: * rdo Distritó Fed€rat sob o n.532Oi218759, r{asle ato representâdâ por Rodrigo
:-:-- Fernglre Hogueira, brasilêifo, natural de Belo,l-toÍizontê, càeâdo eoh o regÍme dE

: : comunhão pãrcial de benq nascido âos 03/0#19ê6, etrgenheirs civil, porbclor d3t--:t 
nartuin"'Oe' iaentOããe. no.'ài-g6Õ, 

'ãpediqe 
érn 11-lozf2úA7 pelo'CREXJMd,

; --: ínscrttp no CPFIMF sob o no. 659.87V.236€'1, resilJente e domiciliado na §HlS Ql 11:.,:. ôãniüãto oe iá; oã, l-ãso sÍ, erasítiâ--óÊ..'cÉCr1-,azi:iw à Éourroqrgqplie
i ": t{ogísera, acama guátilcqOo_; úntqo§ 'Eôcios da sociedade CÁLIBRE

, cOHSULTORTA E gf*gXUXnÉ|1 Li-úfi., quê têm sêde e domicílio no §lA
TRacHo 17 RUA 14 - Lote.- i05, eÉP 7Êoa-2í0, Guará/DF, inscrita no GNP.J toblo

, ná ii.rso.tremoall,a, CrnF'sob o no 0?is2r.266/0o1-02 e registrê na Junia
' 'Comercial do Olstrito Fedrxat sob o ne 5320ÍS8611-6. resolvem promover a ouarta

Cláurula primeira - Os sócios resolvern ajusul rnova eêde dã sôciêdãde, que passa
.â sêr; sxN ouadia oz, Éú.o f, ála tnía. W Executive Offiçe Tower, nia i',lorte,
BrasílialDF, CEP 70.702-906. Em vista dâ âlteraçâo scima a cláusgla 1Ü do côírtrdtô
social terá redaçáo altérâdâ, nos têrno6 da con§-ol'ldaçáo a segu*r realizada,

CÍáüsulâ eqgu.nds - Ern deco;rêncie das Ítt{iüificâçôês aiustadas no prêsente
consolida-se o'contra{o soeial com I seguinte redaç{q:

i
ato,

coNsoLrDÀçÂo Do Go.NTRâTO §OflÀL
TALIBRE COI{§ULTORIÂ E |EiIGENHARIA LTE'A

Do nome empresarlal e sede soelal

Clli*mula Primplra - A
Consultoria e Engenharia
142?-F;é. ÊxeçutivÇ Officç Torffer, AsB Norte, BrasílialDF, CÊP 70.?02-S0§

Do capltal Coctet

1i \L Junta Comêrcial do Distrito Fêdêral
tj:J Ceninco rÊgistro sob o n" 1061496 em 24lO4l2O1A dê Emprê6á ECAP ENGENHARIA LTDA, Nir€ 53201218759 e protocolo 180743163 -'T-?' tglOsiZote. Autentrcaeào: 4D5ôE07F35756F823188D3E298848323FEEsCC 15. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validã- êstê

documento, acesse http://jcdÍ.mdic-gov-br e informe n" do protocolo 18/074.316-3 e o código de segurança OijÍ Esta cópia foi autentiÇada
digitalmente e assinada em 30104/'2018 por §aulo lzidorio Meira - Secretáío-Geral, 
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sociedade girará fob o ngme €mprêsarial de Calibre
Ltdâ. ê terá áeOe e domicílio SF{N Quadra 02, Blrço F, sâta
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cláusula segunda - o cepitál social é de Rs i100.ooo,00 (cêÍn mil reeis)i dividido
am 1üü.ü0ô ciuê,tâs no valor norninâlde R$ 1,0o {um real}, totalmente integreliiadô
pelos eócios êm moedê corrênte do país, distribuído da seguintâ f§rma:

Sóclo ih Hô dc Quotas Valor em R$

tçap Engenharb L€á. 99,$ 9s.s00 s9.go0,m
Rodrigo Fênêlrá NogtJelrâ o'í l 100 100,00
Tstâl 100 100.000 100.000,00

OoobleÍo *sciel

ctáuüüle TêlEêlr? - O objêta será a 'Fr€stáçáô de Serviços de consultoria b
atividades técnicas relacionadas à engrenhariale arquitetuÍa; cônstruçâo de imóveis
reeidenciaisecôinerêlqis- | :

Do lnÍcio das ativÍdades ê plezo de duração

CÍáusula Quarta - A sôciêdâde inicierá suaslatlvidadGt êm 05 de Julho de 2OO9iei
§êu prâzo dê üu'rêção é indeterminado. i

Da cessão ç trensÍerêricta de quota*

Cláüeule Quinte - As quotâe *áo indiviefi€is e nãs poderâo ser cedidas ou
transferidas â têrceiros sêm ô conserrüménto do outro sócio, a quem fiÇa
assegurado, em igualdade da coftdiçôes e prÊ,çA, dlrêlto de preÍerêncla para a súa
,aquishão so postas à vanda, formalizando, seirealizadâ â cÊBsão delae, a âlteraçâo

§lâusula .Sextâ 
- À reeponsabilidade e,JtOa sócio é reslrita ao,vator dé su

Elotas, rnas iodo* rôÊpondeÍn solidariamentie pela integnrrlieâçâo do êapÍtâl social.

I

Da gerêneia e adminlstregão

,tÉ

CÍáusufa §Étlrna ' À adminiüração e ia gorência da Êmiedsde cáteia,
exclusivamente, ao sócio Rodrigo Ferrelra l'logueira, Índividualmente, com os
po.dprEs s atribuíçÕes de gerência, autorizàdo o uso do nome empresariaÍ em
todàs âs. a{ividâdes relacionadas ao obiçto social, vadadq no entanto, ém

ô

/\ Junta Comerciat do Distrito Federal
t--d Certitieo registro sob o no 1061496 em 241O4t2O18 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protocolo 180743163 -
'!"Í tgioslzota. AutenticaÇào: 4D56E07F35756F823188D3E296848323FEE5CC 15. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral. Para valida, esie

documento, êcesse htlp://jcdí.mdic.gav.br e inÍo.me n" do protocolo 18/074.316-3 e o código de segurança Oijr Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 30'o4/20íE por saulo lzidorio veirâ - sêcretário-Geral' 
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atiVidades ÊBtfianhas ao interassa social oü assum[r obrigaçÕes em favor dé
qüàlquer dos quotistas ou de'terceiro§. :

:Íl
Bo exetcício locial !

Oláusult ôlteva - Ao término éa eada exercício sociel, êm 3í de dezembro, i
adrnfnietrador prestará contas iuttificadas de eua âdÍldriiâtráçâo, piocedando à
elabora@ do inventârio, ds belânço pâtriíhonlsl e do balanço de resultâdb
econômico, cabendo aos sócios, na prcporçâo:dê suâs quotas, os lucroe ou perda§
ápurâdoÊ. i

Dr &líbêr"eção de contas

Cláu*ula l{rma - Nos quatro Í?}os6s seguiÍitêe ào término do exercício sociat, Js
sóCios dê,íhêÍãrâo sohre as coiltas e designqrâo edministrador (es) quando Íor
câaô

I

D* übêrtürâ óà ÍlliaÍá
I

Cl*ucult ,Êpz -A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fec*rar filial ou uutla
depü$dên4iâ, rnedlantê altetffão ooritratúal assinada por todos os sôcios

Da remuneração dbe eóeios

Cláueula Onze - Os eóciot Boderâo, de comúm acordo, fixar urna retiráde rTlens
a título de I'pÍà lãbore", obsêrvâdas as'disposiçüBs regúlàmentarês pertínentes,

Des côusas que não dleeolvem a gocledade

â1,

Cláueulâ Doze - Falesendo ou interditedo qualqner âóclit, a sociêdâdê continuará
suâs etívidedee com os herdeíros, sqcessqréÉ e o Incapae. Nâo sendo possÍvel àu
inêrdstindo iÍrteÍsssê destes ou do(s) eóciq'(É) remen€scsnte{s}, o valor de sels
haveres será apurado e liquidado com base nã sltuêçáo patrtmorriel da socüadadej à
data da resoluçtu, verificada êm batânço eopeciafmantg bvãntado. :

I

PaÉgrafo úniçe - O mesmo procedimento siÉ adotado ern outros casos em qué a
soeiedade ge resqfua ern relação a seu sóciô.

Da niolncumão âm crimes

Cláuaula Tfezg - O(s) Administrador (es) declara(m), sôb âs pênâs,dâ let
nãô êstá (ão) impediOo {e) de 6xÊrcÊr a adminiEtraçâo cla sociêdade,

.I

, dê quê
por ;têi

.{

I

/ \ JrrnLa Comercial do Drstíto Federal
t: J C..tifl"o registro sob o n' 1061496 eÍn 24lO4nA1a da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protocolo 1s0743163 -
! I tS,OlliZOtA. AL,tehticâçáo: 4D56EO7F35756FB2318aD3E2SaA4B323FEEsCC 15. Saulo lzidorio Viêirâ - Secretário-Geral. Pâra valida. este

doGumento, aoesse http:/,/jcdf-mdic.goy.br e inforfie h' do protoêolo 18/074-316-3 e o código de segurançã Oijr Estâ cópiâ foi âutêntiÇâdã
digitalmentê e assinada em 3O/O4r2O18 por Saulo lzidorio Vieira - Seoretário.Gerâ|,
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especial, ou em yirtudê de cofld€naçáo Griminâ|, ou pof sê ÊÍrcontrar (em) sob os
êfêitos dela; a pênâ quê vede, ainda que tqmpÔraíiaífiÊntei o Êcêsso a cargos
públíCosi oU por crime fallmerÍtâr, de pfevsficsçáo, pêitâ ou §tlborno, cÔncussâÔ,
peaulÉto, êu.contrâ â e@nomiã populâr, contrar o sisterrs Íinancsiro nacional, contp
normas de deÍesa da conoonência, contra as rélaçÕes de êonsumo, fé pública, ou Ipropriedade. 

i

Do íoro,

Gláusuts Gluato*zs - Ficâ êleÍtê o íoro da cidaüe de Braeília - DF, para o exercícrJ e
o cutüprlmênto dos dlreitos e obrigeçÕes re§UltBntes deste COntrato sÔcial. 

i

E pôr êstarsm asirn justos e contrãlâdos.;assinam o prê,sêntê instrurnento he
Coirtrrato Soüal àÍn 04 (âua$o) vtas, as igual tôer e fonfia, ire preaen$ tÍe O2 (üuds)
teçlemunhas, ahaixo nomeadas, mandando ârquivar á primeirâ via, para o devido
regiotro na Junta Comercial & Düstito Faleral. I

Brasllia, 24 dç ouhrbro de 2014

\ erla a.
feryelra,Nogueira

1.,!-:: | ,.

rl Fenêi N uêlrâ
- Admlnlstrador

Teetsmunhas:#
tloJne
CFF:
td.:

do advogndo: & ô('
Faolla Õ
OAB/DF

uriquês
3d.217 -_--*-*"P--
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s_os
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/ir'í "f Junta Comêrcial do Dislrito FedêÍãl
tj:1J C"a,ri.o registro sob o no 1061496 em 24tO412O18 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320't2't8759 e protocolo 180743163 -
? g tSlOStZOtS. Autenticaçáo: 4D56E07F35756F823'l88D3E298B4B323FEE5CC l5- Saulo lzidorio Vieirâ - Secretário-Geral- Para validar este

documento, acesse http://jcdf-mdi(:-gov-br e inloflne fio do protocolo 18/074.3'16-3 e o código de segurança Oijr Esta cópiã toi auteniicada
digitalmênte e assinsda em 3O/(Ni2O18 por Sâulo lzidorio Vieirâ - Secretá.io-Gêral. 
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Juntâ Comerciâl do Distrito Federâl
CeniÍco registro sob o no 106'1496 em 24lO4l2O1B da Émpresâ ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protocolo 180743163 -
13/03120í8. Autenticaçáo: 4E)5ôE07F35756F82318883 E29884B323FEEsCC 15. Saulo lzidorio Vieira - Secretário-Geral, Pâra valida/ este
doÕumêntô, aôêsse http:l/icdÍ.mdac.gov,br e informê n" do protocolo 1A1074.316-3 ê o código de segurançê Oijr Esta cópia foi autenlicada
diqitalmente e assinada em 3o/o4/2oí 8 por saulo lzidoío vieira - secrêtário-Gêrâ'. 
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w
lüinistério da lndústria, Comércio Exterior e Serviços
Secrêtaria Espêcial da Micro e Pequena Empresa
Depadamênto de Rêgistro Empresarial e lntegração

NIRE (d3 sedê ou filial, quando a
sede Íor êin outra UF)

53201218759 2062

Código da Natureza
Jurídica

N" de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

N' DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) 
r.

t-, ..1

I

l

CI!.iV

cl

f-::,l

I

I

., í'! 'a;L

1 . REOUERIIVIENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal

Nome

N" FCN/REMP

ill il I lil ltillllt I lt ililt I il I il
DFN 1939938733

requer a V.S' o deÍerimento do seguinte ato

ECAP ENGENHARIA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

N'DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DOATO OTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 o02 ALTERACAO

o44 1 CISAO PARCIAL

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

2247 1 ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Telefone de Contato
Assinatura

BRASILIA
Local

19 Novembro 20í I
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

Nome;

2 . USO DA JUNTA COMERCIAL

l-l oecrsÃo coLEcrADADECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM f| srr..r

!r.rlo
Responsável Responsável

NÀO
Data

Processo em Ordem
À decisão

Responsável

Processo em exigência. (Vide despacho êm Íolha anexâ)

Processo deÍerido. Publique-se ê arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se-

2'Exigência 3'Exigênciá 4ã Exigênciâ 5' Exigênc a

Vogal Vogal

Turma

tr

Data

DECISÃO COLEGIADA

Vogal

Prêsidente dâ

b 
'Dt

OBSERVAÇÔES

r-l
DEcISÃo SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em Íolha anexa)

Processo defendo. Publique-se e arqurve-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2a Exigênciâ 3'Ex gência 4a Exagência 5a Exigência

tr tr

Responsável

.Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nô 1336723 em 2511112019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
2911O12O19. AutenticaÇáo: ABO15DE1sFEE8D AAD5457A42É762É21353F753A8. tvlaxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documênto, acessê http://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autehticada
digitalmehte e assinada em O311212019 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Sêcretário-Gêral-

-"-À--* pás../3s
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Data

_/_t_
Data

n
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Data



JUNTA COMERCTAL, TNDUSTRTAL E SERVIÇOS
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

DataNúmero do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

1St'177.444-1 DFN1939938733 2511012019

CPF

599.877.236-91 RODRIGO FERREIRA NQ t,EtR

,,,,

Página I de 1

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distíto Federal
Certiíico registro sob o n" 1336723 êín 25111/2019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
2911012019. Autênticaçáo: ABD150E15FEE8D AAD5457A42E76282í 353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucis.df.gov-br e informe no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticada
digitalmente ê assinada em O3l'1212019 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral.
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íia ALTERAÇÃo oo coNTRATo soclAL

ECAP ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 05.945, 467 I OOO1 -24

NIRE 532.0í21875-9

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de

bens, engenhêiro civil, registrado no CREA/MG 51.906/D, expedido em 11lO7l2OO7, natural de
Belo Horizonte 

-MG, nascido aos 03/09/í 966, residente e domiciliado na SHIS Ql í 1, Conjunto

09, Casa 04, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.652-290, portador da CI/RG n' ÍM-

3.288.289 expedida pela SSP-MG em 18/1 111982 e CPF 599.877.236-91;

CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., com sede e domicílio no SHN Quadra 02,

Bloco F, sala 1422, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CÉP 70.702-906, inscrita

no CNPJ/MF sob o número 11.150.í18|OOO1-12, CF/DF sob o número 07.527.2661001- 12e
registro na Junta Comercial do Distrito Federal sob o número 53201 5851 1-5, neste ato

representada por Rodrigo Ferreira Nogueira, acima qualiÍicado, único sócio representando a

totalidade do capital social da ECAP ENGENHARIA LTDA., com sede no SHN Quadra 02, Bloco

F, sala 1421 , Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, cEP 70.702-906, com seu

contrato social devidamente arquivado na JCDF sob o NIRE n" 532.0'121875-9, por despacho de

1611012003, CNPJ 05.945.4671OOO1-28 e CF DF 07.449.6521001-04, ("Sociedade"); têm entre si
justo e acordado modificar o Contrato Social e Consolidá-lo, conforme deliberação abaixo:

í. INCORPORAçÃO DE ACERVO DE CISÃO PARCIAL

1.1 Aprovação do Protocolo de Cisão Parcial e JustiÍicação: Os sócios aprovam

integralmente e sem reservas o Protocolo de Cisão Parcial e Justificaçáo celebrado em

30/09/20'19, constante do Anexo I deste instrumento particular de alteração de contrato social,
que passa a tazer parte integrante dele para todos os fins de direito, no qual ficaram

estabelecidos os termos e condiçóes que regerão a versáo de parcela do patrimônio

destacado da lPÊ AMARELo EMPREENDIMENTOS lMoBlLlÁRlOS S/A, pessoa jurídica de

direito privado com sede na SAAN Quadra 02 Lote n'. 1370 - 2" andar - Parte K - Asa

Norte, Brasília/DF, CEP 7O32-2OO, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.763.2A910001-80, cujos

atos constitutivos foram devidamente registrados perante a Junta Comercial do Distrito

Federal sob o NIRE 5330001 12008, em 25 de outubro de 2010.

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
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1.2 Ratificação da Nomeação de PeÍitos para Avaliação Especializada. Os sócios

ratificam a indicação das peritas LAVíNIA BARBOSA RAMOS, brasileira, contadora, solteira,

natural de Maranguape - CE, nascida em 2010411968, filha de José Ramos Filho e Laura

Barbosa Ramos, residente e domiciliado à QS 406, Conj. F, Lote 4, Bloco B, Apto. 201,

Samambaia Norte, Brasília-DF, CEP.: 72.318-567 portador do RG n. 84486485 SSP-CE e
CPF 310.072.873-49; ERICA ALVES DO SANTOS, contadora, solteira, natural de Cotegipe-

BA, nascida em 03/09/1976, Íilha de Ramiro Francisco dos Santos ê lranete Alves dos Santos,

residente e domiciliada à QNP 15, Conj. F, Casa 07, Ceilândia, CÉP.:72.241-606, Brasília-

DF, portadora do RG n. 1.509.370 SSP-DF e CPF 791 .123.661-53; e da empresa BÚSSOLA

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE EIREL!, CNPJ 09.383.033/0001-32, localizado a QNA 54,

Lote 05, sala 103, Edifício lris, CEP.:72.110-540, CRC-DF 001535/0, responsável técnico

Carlos César da Silva Dutra, CRC-DF 0í í-081/0-6, que realizaram a avaliaçáo da parcela do

patrimônio da lPÊ AMARELO a ser vertida para esta sociedade, pelo critério de valor contábil,

tendo como data de referência 30/09/20í 9, conforme Laudo de Cisão Parcial - Anexo l.

1.3 Aprovação do Laudo de Cisão Parcial. Foi aprovado integralmente e sem reservas

o Laudo de Cisão Parcial, elaborado em 30 de setembro de 2019 pelas peritas LAVíN|A

BARBOSA RAMOS, ERICA ALVES DOS SANTOS E EMPTESA BÚSSOLA SERVIçOS DE

CONTABILIDADE ElRELl, acima indicadas, e constantes do Anexo I desta Ata.

1.4 Aprovação da versão e incorporação do Acervo Líquido na Sociedade" Foi

aprovada a versão e incorporação do acervo da lPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS

lMOBlLlÁRtOS S/A para a Sociedade, em conformidade com o Protocolo e Justificaçáo de

Cisão Parcial e com o Laudo de Cisão Parcial constantes, respectivamente, dos Anexos le ll
desta alteração contratual.

1.5 Aj ustes no Capital Social da Sociedade. Os sócios deliberam que haverá aumento

no capital social da Sociedade no valor de R$ 9,506.105,00 (nove milhões quinhentos e
seis mil cento e cinco reais) em funçáo da versão e incorporação do acervo da lPÊ

AMARELO EMPREENDIMENTOS lMOBIL|ÁRIOS S/A na sociedade, conforme laudo de

avaliação ora aprovado - Anexo ll, passando o capital da sociedade a ser de

R$ 15.577,000,00 (quinze milhões quinhentos e setenta e sete mil reais) dividido em

15.577.000 (quinze milhões quinhentas e setenta e sete mil) quotas para

R$ 25.083.í05,00 (vinte e cinco milhões oitênta e três mil cento e cinco Íeais), dividido
em 25.083.í05 (vinte e cinco milhóes oitenta e três mil cento e cinco) quotas, todas com

valor de R$ 1 ,00 cada. O capital social será aumentado na proporção de participação de cada

quotista, conforme ajuste nos itens 1.6 e 1,7 abaixo, sendo as quotas subscritas e

integralizadas neste ato.

ItL Junla Comercial. lhdustrial e Servrços do Distrito Federal
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1.6 Alteração da Cláusula Terceira. Devido à incorporação do acervo da parte cindida

da lPÊ AMARELO e ao aumento do capital social da Sociedade, com subscrição de novas
quotâs no valor de R$ 1,00 (um real) cada pelos sócios na proporção de suas participações

haverá subscrição de:

(i) 9.502.683 (nove milhões quinhentas e duas mil seiscentas e oitenta e
três) novas quotas no valor de R$ í,00 (um real) cada pelo sócio RODRIGO

FERREIRA NOGUEIRA, acima qualificado; e

(ii) 3.422 (três mil quatrocentas e vinte e duas) novas quotas no valor de R$

1,00 (um real) cada pela sócia CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA
LTDA., acima qualificada.

1.7 Os sócios resolvem alterar a Cláusula Terceira, que passa a vigorar com a seguinte

redação:

*CLÁUSULA TERCEIRA _ CAPITAL SOCIAL
3.1 O capital social é de R$ 25.083.105,OO (vinte e cinco milhões oitenta
e três mil cento e cinco reais), dividido em 25.O83.1O5 (vinte e cinco milhões
oitenta e Írês mil cento e cinco) quotas no valor nominal de
R$ 1,OO (um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e
assim distribuído entre os quotisÍas.'

QuoÍrsÍas QuoÍas Valor em R$
RO DRI GO FERREI RA NOG UEI RA 25.074.113 25.074.113,O0
CALI B RE CO N SU LTO RIA LTDA 8.992 8.992,OO

TOTAL 25.083.105 25.O83.105,00

3.2 A responsabilidade de cada quotista é limitada ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social, nos termos do art. 1.052 da Lei n. 10.406/2002. Os quotistas não
responderão pessoal e/ou subsidiaiamente pelas obigações da Sociedade.

3.3 Cada quota dará direito a um voto nas deliberações dos quoÚrsÍas e
não se admitirá o fracionamento de quotas.

3.4 O capital social poderá ser aumentado, após a integralizaçáo das
quotas inicialmente subscritas, mediante deliberação dos quoÍistas
representando 757" (setenta e cinco por cento) do capital social. Os
quoÍisfas reunir-se-ão para deliberar sobre o aumento, sendo que os
qaoÍisfas terão o prazo de 30 (trinta) dias após a deliberação para exercer o
direito de preferência na subscrição do aumento, na proporçáo de suas
respectivas pafticipações no capital socrã/. Os guoÍisÍas poderão renunciar

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
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3.5 O capital social poderá ser reduzido no caso de perdas irreparáveis,
veificadas após a sua integralização, ou no caso de ser considerado
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, mediante deliberação
dos quoÍisÍas representando 7 596 (setenta e cinco por cento) do capital
social. A ata que deliberar sobre a reduçáo do capital social da Sociedade
será publicada na forma da lei, sendo que os credores quirografários da
Sociedade, por título líquido e anteior à deliberação, poderão opor-se â
redução, durante o perÍodo de 90 (noventa) dias a contar da data da
publicação da ata que deliberar sobre a redução do capital social. A redução
somente se tornará eficaz se, no prazo estabelecido no parágrafo
antecedente, não for impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou
o depósito judicial do respectivo valor.

3.6 A transfeténcia, ou a alienação, no todo ou em pafte, de quotas do
capital social entre os sócios dependerá do consentimento prévio e
expresso, por escito, dos sócios representando a maioia do capital social,
com exceção da transferência de quotas para liquidaçáo de dívidas entre
sóclos, gue poderá ser feita livremente.

3.7 Os Sóclos comprometem-se a outorgar direito de preferência em caso
de alienação de participação social. "

1.7 Autorização para administradores. O administrador da Sociedade fica desde já

autorizado e incumbido de tomar as medidas e providências necessárias à execuçáo e

implementação das deliberaçóes acima enumeradas e, em especial, para providenciar a

transferência dos bens e direitos que compõem a parcela do patrimônio da lPÊ AMARELO
EMPREENDIMENTOS |MOB|LIÁRIOS S/A a ser vertido para a Sociedade.

1.8 Responsabilidade. A Sociedade e lPÉ AMARELO EMPREENDIMENTOS
lMOBlLlÁRtOS S/A não seráo solidariamente responsáveis por eventuais obrigações

oriundas de fatos anteriores à cisão parcial. Desta forma, a Sociedade apenas será

responsável pelas obrigações relacionadas à parcela do patrimônio que a ela será

destinado.

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCTAL

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
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ao direito de preferência na reunião que tratar do aumento e imediatamente
proceder ao referido aumento do capital social, promovendo a respectiva
modificação do contrato social.

2.1 Os quotistas da Sociedade, neste ato, em face das alterações havidas, deliberam consolidar
o contrato social conforme abaixo:
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ECAP ENGENHARIA LTDA
CNPJ 05.945. 467 IOOO1 -28

NIRE 532.0í2187s-9

CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO, PRAZO E SEDE

1.1 A sociedade gira sob o nome empresarial de ECAP ENGENHARIA LTDA. O prazo de

duração é por tempo indeterminado e terá sua sede no SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1421, Ed.

Executive OÍfice Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.702-906.

1.2 A sociedade tem uma filial, que funcionará no seguinte endereço: Cidade Ocidental, GO, na

Quadra 0í, chácara 04, Bairro Mansões Recreio Mossoró, Cidade Ocidental, GO,

CEP: 72.885-460.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL
2.1 A sociedade tem por objeto a exploração do ramo da construção e incorporação imobiliária,

aquisição de imóveis para seu próprio patrimônio, prestação de serviços de intermediação ou

corretagem na alienação ou locação de imóveis, locação de imóveis próprios, administração de

imóveis, consultoria e negócios imobiliários, a prestaçáo de serviços de consultoria técnica,

incluindo o suporte técnico e manutençáo de equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA- CAPITAL SOCIAL
3.1 O capital social é de R$ 25.083.í05,00 (vinte e cinco milhões oitenta e três mil cento e

cinco reais), dividido em 25.083.105 (vinte e cinco milhÕes oitenta e três mil cento e cinco)
quotas no valor nominal de R$ í ,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional
e assim distribuído entre os quotistas:

Quotistas Quotas Valor em R$
RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA 25.O74.113 25.O74.113,OO

CALIBRE CONSULTORIA LTDA 8.992 8.992,00
TOTAL 25.083.'t 05 25.083. í 05,00

3.2 A responsabilidade de cada quotista é limitada ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela intêgralização do capital social, nos termos do art. í.052 da Lei n.

10.40612002. Os quotistas não responderão pessoal e/ou subsidiariamente pelas obrigações da

Sociedade.

3.3 Cada quota dará direito a um voto nas deliberações dos quotistas e não se admitirá o

fracionamento de quotas.

3.4 O capital social poderá ser aumentado, após a integralização das quotas inicialmente

§, ,bü
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subscritas, mediante deliberaÇão dos quotistas rêpresentando 75% (setenta e cinco por cento) do

capital social. Os quotistas reunir-se-ão para deliberar sobre o aumento, sendo que os quotistas

terão o prazo de 30 (trinta) dias após a deliberação para exercer o direito de preferência na

subscrição do aumento, na proporçáo de suas respectivas participações no capital social. Os
quotistas poderão renunciar ao direito de preferência na reuniáo que tratar do aumento e

imediatamente proceder ao referido aumento do capital social, promovendo a respectiva

modificação do contrato social.

3.5 O capital social poderá ser reduzido no caso de perdas irreparáveis, verificadas após a sua

integralização, ou no caso de ser considerado excessivo em relaçáo ao objeto social da Sociedade,
mediante deliberação dos quotistas representando 75yo (setenta e cinco por cento) do capital social.

A ata que deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade será publicada na forma da lei,

sendo quê os credores quirografários da Sociedade, por título líquido e anterior à deliberação,
poderão opor-se à redução, durante o período dê 90 (noventa) dias a contar da data da publicação

da ata que deliberar sobre a reduçáo do capital social. A reduçáo somente se tornará eficaz se, no

prazo estabelecido no parágrafo antecedente, náo for impugnada, ou se provado o pagamento da

dívida ou o depósito judicial do respectivo valor.
3.6 A transferência, ou a alienação, no todo ou em parte, de quotas do capital social entre os

sócios dependerá do consentimento prévio e expresso, por escrito, dos sócios representando a

maioria do capital social, com exceção da transferência de quotas para liquidação de dívidas entre

sócios, que poderá ser feita livremente.

3.7 Os Sócios comprometem-se a outorgar direito de preferência em caso de alienação de
participação social.

CLÁUSULA QUARTA - ADMTNISTRAÇÃO SOCIAL
4.1 A Sociedade será gerida e administrada pelo sócio Rodrigo Ferreira Nogueira, acima
qualificado e eleito por prazo indeterminado, até que venha a ser substituÍdos por novo ato de
quotistas, sendo que individualmente cada administrador detém poder de representação.

4.3 Os Administradores ficam dispensados de prestar caução

4.4 De acordo com o disposto nesta cláusula, o Administrador será competente para

individualmente representar a Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente,

§hü
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gerenciando e administrando os negócios sociais, observado o disposto abaixo

4.5 Em casos especiais, a Sociedade poderá ser representada por procurador (es) com poderes

específicos, sendo que o mandato deverá conter obrigatoriamente os atos e operações que o (s)

mandatário (s) poderá (ão) praticar e o prazo de validade do mandato, com exceção dos mandatos
outorgados a advogado (s) para representação em juízo ou em processos administrativos, que
poderão ser outorgados por prazo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA- DA SUCESSÃO
5.1 O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que poderá

prosseguir com os herdeiros do sócio falecido e será pago aos mesmos, caso não integrem a

sociedade, o valor correspondente as suas quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos

apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse
fim.
5.2 Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte íorme. 4O%o

(quarenta por cento) no prazo de dois meses, e 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; 307o

(trinta por cento) no prazo de dozê meses.

5.3 Serão regidas pelas disposições do Código Civil (lei n" 10.406/2002), aplicáveis a matéria,

tanto a retirada de sócio quanto a dissolução da sociedade.

GLÁUSULA SEXTA- DA RESPoNSABILIDADE TÉCNICA
6.1 Os negócios societários desta empresa, afeto dos objetos sociais no que tange a

intermediação imobiliária e administração de imóveis, compete ao administrador e corretor de

imóveis Rodrigo Ferreira Nogueira, inscrito no CRECI - 8" região sob o n" 007876.

GLÁUSULA SÉTIMA - ExERcícIo SocIAL
7.1 O exercício social coincidirá com o calendário civil, começando no dia 1" de janeiro e

terminando em 31 de dezembro de cada ano.

7.2 No final de cada exercício fiscal seráo elaboradas as demonstraçôes financeiras da

Sociedade exigidas pela legislação societária e fiscal para tal exercício.

7.3 O destino dos lucros líquidos da Sociedade verificado ao final de cada exercício será

determinado por quotistas representando a maioria do capital social, podendo ser: (a) distribuído

aos quotistas, na proporçáo ou não de suas respectivas participações no capital social, ou seja,

distribuição desproporcional; (b) retido, total ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou

em reserva da Sociedade; e/ou, (c) capitalizado na proporção das respectivas participaçóes dos

ebb
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quotistas no capital social da Sociedade

7.4 A Sociedade poderá levantar balanços e demonstrações de resultado intermediários, em
periodicidade mensal, trimestral e semestral, preparados com propósitos fiscais ou para distribuição

de lucros apurados com base em tais balanços, na proporção de suas participações no capital social

da Sociedade, observada a reposição de lucros quando a distribuiçáo afetar o capital social.

CLÁUSULA OITAVA- OELIBERAÇÃO DE SOCIOS

8.1 Os quotistas reunir-se-áo, ordinariamente, 'l (uma) vez por ano, nos 4 (quatro) meses

subsequentes ao encerramento do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos

Administradores, deliberar sobre o balanÇo patrimonial e o de resultado econômico e designar

Administradores, quando for o caso, e, extraordinariamente, sempre que necessário para deliberar

sobre assuntos de interesse da Sociedade.

8.2 Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a realização da Reunião Anual de Quotistas,
as Demonstrações Financeiras da Sociedade deverão ser postas à disposiçáo dos quotistas, por

escrito, com prova de recebimento.

8.3 A Reunião de Quotistas poderá ser convocada pelo Administrador da Sociedade ou por

qualquer quotista, mediante notificação via carta registrada, fax ou e-mail com 8 (oito) dias de

antecedência, com indicação das matérias a serem tratadas.

8.5 A Reunião de Quotistas torna-se dispensável quando todos os quotistas decidirem, por

escrito, sobre a matéria que seria objeto dela.

8.6 As Reuniões de Quotistas serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de
quotistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, e, em

segunda convocação, com qualquer número de quotistas.

A.7 Qualquer quotista poderá votar por carta, fax ou e-mail ou poderá ser representado por outro

quotista ou advogado mediante mandato com especiÍicação dos atos autorizados a praticar,

devendo o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata.

8.8 As deliberações tomadas de conformidade com a lei e este Contrato Social vinculam todos

os quotistas, ainda que ausentes ou dissidentes.

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
CeÍtifico rêgistro sob o no 1336723 em 25t11t2O19 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
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digitalmente e assin ada ern O3r1212O19 por Maxmiliam Pâtriota Carneiro - Secretário-Gêral. 
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A.4 Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nesta cláusula quando todos os
quotistas comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.
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CLÁUSULA NONA - DA NÃO INCURSÃO EM CRIMES

9.í O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de

exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso

a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relaçóes de consumo, fe pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA _ DISSoLUÇÃO E IIQUIOAÇÃO DA SOCIEDADE
10.1 A Sociedade entrará em dissolução e liquidação nas circunstâncias previstas na legislação

ou por decisão dos quotistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital

social, os quais indicarão o liquidante que atuará durante tal período.

11.1 Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pela legislação que rege a espécie

e subsidiariamente peta Lei n. 6.404176, sendo a sociedade dissolvida nos casos previstos em lei

ou a critério dos sócios se estes não mais puderem cumprir com os objetivos sociais, Íicando eleito

o foro de Brasília/DF, que prevalecerá sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja, para

dirimir dúvidas do presente contrato social.

Brasília, 01 de outubro de 2019

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA

CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

ltrL Junta Comercial, lndustriâl e Serviços do Distrito Federal
lffi C.rtiÍ,.o reqistro sob o n" 1336713 em 25t1112019 da Empresâ ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121a759 e protocolo DFN 1939938733 -

üW zst'totZOts:AutenticaÇào: ABDl5DE'l5FEÊ8D AAO54578428762821353F753AB. lüaxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 191177.44A-'l e o código de segurança TEue Esta cópia Íoi autenticâda
digitalmente e assinada efi O3l12l2O'19 por l\,laxmiliam Patriotâ cârnêiro - Secretáio-Geral. 
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PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA

IPÊ AMARELo EMPREENDIMENToS IMoBILIÁROS S/A COM INCORPORAçÃO DO

ACERVO VERTIDO PELA ECAP ENGENHARIA LTDA.

O presente Protocolo e Justificaçáo de Cisão Parcial da lpê Amarelo Empreendimentos lmobiliários

S/A com lncorporação do Acervo Veúido pela ECAP Engenharia Ltda. e firmado nesta data entre

as Partes abaixo:

De um lado

(i) lPÊ AMARELo EMPREENDIMENToS lMoBlLlÁRloS S/A, sociedade empresária com

sede na SAAN Quadra 02 Lote n. 1370, 2" andar, Parte K, Asa Norte, Brasília/DF, CÊP

7O32-2OO, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 12.763.2891OO01-80, cujos atos constitutivos foram

devidamente registrados perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE

533000112008, em 25 de outubro de 2010, neste ato devidamente representada na forma

do seu Estatuto Social por seus Diretores, DANILO DE VELLASCO VILLELA, brasileiro,

solteiro, empresário/advogado, natural de Brasília-DF, nascido em '1 8/09/1989, filho de

Eduardo de Oliveira Villela e de Lúcia de Vellasco Villela, domiciliado no SAAN QD 02 N"

1.370, Asa Norte, CEP: 70.632-200, Brasília-DF, portador OAB/DF n" 43.387, expedida em

2810412014 e do CPF n" O21.529.451-31e CARLOS EDUARDO OUlLlCl GURGULINO DE

SOUZA, brasileiro, casado, advogado, portadorda Cl N" 6938-OAB/DF e inscrito no CPF/IMF

sob o n" 244.630.191-68, residente e domiciliado nesta capital. ("!PÊ AMARELo');

e, de outro lado

(ii) ECAP ENGENHARIA LTDA., sociedade empresária com sede no SHN

Quadra 02, Bloco F, sala 1421 , Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF,

CIEP 70.702-906, com seu contrato social devidamente arquivado na JCDF sob o NIRE

n" 532.0121875-9, por despacho de 1611012003, CNPJ 05.945.46710001-28 e CF

DF 07.449.6521001-04, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. RODRIGO

FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens'

engenheiro civil, registrado no CREA/MG 51.906/D, expedido em 11lO7l2OO7, natural de

Belo Horizonte -MG, nascido aos 03/09/1966, residente e domiciliado na SHIS Ql íí,
Conjunto 09, Casa 04, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP 71.652-290, portador da

ffi 6

t& Junta Comercial. lndustrial e Serviços do Dislrito Federal
íW C"rt6i"o resistro sob o n" 13367i3 em 25t1112019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
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CllRG n" M-3.288.289 expedida pela SSP-MG em 18/1 1/1982 e CPF 599.877.236-9

('EcAP).

lPÊ AI\TARELO e ECAP sáo, em conjunto, denominadas "PaÉes" e, isolada e indistintamente,

"PaÉe"; RESOLVEM as Partes, de comum acordo, e na melhor Íorma de direito, firmar o presente

Protocolo e Justificação de Cisão Parcial ("Protocolo"), com Íulcro nos artigos 223 a 234 da Lei

6.404176, e de acordo com os seguintes termos, condições e justificativas:

í JUSTIFICATIVA

1.1 O objetivo da cisáo parcial da lPÊ AMARELO é a segregaçáo do Acervo Destacado descrito

no ANEXO A, que será vertido e incorporado pela ECAP.

1.2 A presente operação de cisão parcial Íaz parte de projeto de reestruturação societária da IPE

AMARELO e tem o escopo de proporcionar maior eficiência e eficácia no gerenciamento dos

ativos da empresa, em termos operacionais, administrativos e financeiros, visando à

otimizaçáo dos seus recursos, proporcionando melhor organizaçáo estrutural e tornando mais

eficientes seus negócios sociais, bem como organizando e ajustando seus ativos.

1.3 Após minuciosos estudos, os acionistas da lPÊ AMARELO entendem que a cisão parcial com

versão de parte do seu patrimônio (ativo e passivo) para a ECAP proporcionará uma melhor

organização operacional e administrativa das sociedades envolvidas, atendendo aos

interesses de todos os acionistas, inclusive econômico-Íinanceiros, tornando assim mais

viável a continuidade dos negócios sociais.

1.4 Assim, as Partes desejam cindir a lPÊ AMARELO, consoante o artigo 229 da Lei 6.404176,

de forma a viabilizar a segregação e incorporaçáo do patrimÔnio no valor de

R$ 9,506.í05,00 (nove milhões quinhentos e seis mil cento e cinco reais) pela ECAP,

conforme descrito no ANEXO A do presente Protocolo.

í.5 Pelos motivos acima expostos, as Partes decidem proceder à cisão parcial da lPÊ AMARELo

com versão do Acervo Destacado para a ECAP, observado o disposto no presente Protocolo.

2 CISÃO PARCIAL DA IPÊ AMARELO

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federâl
Certifico registro sob o n. 1336723 em 2511112019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 532O121a759 ê protocolo DFN1939938733 -
2911O12O19. Autenticação: ABDl5DEl SFEEBD A9D5457a42É762É2'1353F7534B. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documenlo, acesse http://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 19t177.44A4 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 0311212019 pot Maxmiliam Patriota carneiro - sêcretário-Geral. 

_-A* pág. ,l4l3s

§

w

,)

b \



1!

2.1 As Partes comprometem-se a submeter a lPÊ AMARELO a uma cisão parcial, nos termos do

artigo 229 da Lei 6.404176, com a subsequente incorporação do patrimônio cindido pela ECAP

("O peracão").

2.1.1 Os ativos, passivos e parte do patrimônio líquido da lPÊ AMARELO descritos no

ANEXO A deste Protocolo, definidos de comum acordo entre as Partes e submetidos

à avaliação de profissionais especializados indicados pelas Partes ("Acervo

Destacado") seráo vertidos para a ECAP.

2.2 o presente Protocolo deverá ser submetido à aprovação dos acionistas da lPÊ AMARELO e

dos quotistas da ECAP, bem como pelos órgãos de administração competentes de ambas as

Partes, nos termos do artigo 229 da Lei 6.404176, cabendo à administração das respectivas

Partes promover o arquivamento dos atos da cisão parcial nos registros mercantis

competentes.

2.2.1 A !PÊ AMARELo rcalizará Assembleia Geral E{raordinária que deliberará a

aprovação da cisão e subsequente destinação do patrimônio descrito no ANEXO A do

presente Protocolo, com redução de capital social da Companhia, refletindo o

disposto neste Protocolo e a Operaçáo ora contemplada.

2.2.2 A ECAP realizará alteração contratual na qual será aprovada a incorporação da

totalidade do acervo líquido cindido, descrito no ANEXO A do presente Protocolo,

refletindo o disposto neste Protocolo e a Operação ora contemplada, com aumênto

de seu capital social, nos termos do que autoriza o arl. 226 e seguintes da

Lei 6.404176.

2.2.3 O estatuto social da lPÊ AMARELO e o contrato social da ECAP necessitaráo ser

alterados na medida em que seus capitais sociais serão alterados em decorrência da

referida OperaÇão.

3 NOMEAÇÃO DE PERITOS

3.1 Por meio deste instrumento, as Partes, neste ato, indicam as seguintes peritas e empresa

especializada para elaborar o Laudo de Avaliação: LAVíN|A BARBOSA RAMOS, brasileira,

contadora, solteira, natural de Maranguape - CE, nascida em 20/04/1968, filha de José Ramos

;41§ Junta Comercial, lndustrial ê Sêrviços do Distrito Fedêral

ffi C..titi"o registro sob o no 1336723 em 2511'll2\1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
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documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 191177.44A4 ê o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assin ada eÍn 0311212019 por Mâxmiliam Patriotâ cameiro - secretário-Geral. 
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Filho e Laura Barbosa Ramos, residente e domiciliado à QS 406, Conj. F, Lote 4, Bloco B,

Apto.201, Samambaia Norte, Brasília-DF, CEP.: 72.318-567 portador do RG n. A44A6485

SSP-CE e CPF 3í 0.072.873-49: ERICA ALVES DO SANTOS, contadora, solteira, natural de

Cotegipe-BA, nascida em 03/09/1976, filha de Ramiro Francisco dos Santos e lranete Alves

dos Santos, residente e domiciliada à QNP 15, Conj. F, Casa 07, Ceilândia, CEP.:72.241-

606, Brasília-DF, portadora do RG n. 'l .509.370 SSP-DF e CPF 791 .123.661-53; e da empresa

BÚSSOLA SERV]çOS DE CONTABILIDADE EIREL!, CNPJ 09.383.033/0001-32, localizado

a QNA 54, Lote 05, sala 103, Edifício lris, CEP.:72.110-540, CRC-DF 001535/0, responsável

técnico Carlos César da Silva Dutra, CRC-DF 011-081/0-6.

3.2 A indicação está sujeita à ratificação pelos acionistas e sócios das Partes

4 DATABASE DO LAUDO DEAVALTAÇÃO

4.1 A lncorporaçáo terá por referência, para fins de avaliação patrimonial, a data base 3OlOgl2O19

("Data Base").

4.2 A operação de cisão parcial deverá ser efetuada tendo por base a avaliação da parcela cindida

que compõe o ativo, passivo e patrimônio líquido da lPÊ AMARELO, avaliação esta

consubstanciada em laudo de avaliação elaborado pelos profissionais especializados acima

nomeados pelas Partes, em conformidade com os princípios de contabilidade geralmente

aceitos, a partir do balanço patrimonial especialmente levantado na Data Base ("EeElP
Patrimonial"), observados os critérios contidos nos artigos 182 a 184 da Lei n. 6.404176.

4.3 O Balanço Patrimonial especialmente levantado na Data Base para a Operação compõe o

ANEXO B do presente Protocolo.

5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

5.1 Os elementos patrimoniais a serem vertidos por cisão parcial para a ECAP serão avaliados

pelo valor contábil conforme figuram no Balanço Patrimonial, observados os critérios contidos

nos artigos 183 e 184 da Lei 6.404/1976, coerentes com a continuidade das operações, e

devidamente submetidos aos profissionais técnicos que elaborarão o competente laudo de

avaliação.

&
,h fl

JúfL. Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
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6 ELEMENTOS PATRIMONIAIS A SEREM VERTIDOS E REMANESCENTES

6.1 A cisão parcial compreenderá a versão, para a ECAP, de elementos patrimoniais da lPÊ

AMARELO, correspondente a ativos, passivos e ao patrimônio líquido, conforme

demonstrado no ANEXO A do presente Protocolo, no valor total de R$ 9.506,í05,00 (nove

milhões quinhentos e seis mi! cento e cinco reais).

6.2 Consequentemente, o patrimônio líquido da lPÊ AMARELO passará de R$ 20.130.650,03

(vinte milhões cento e trinta mil seiscentos e cinquenta reais e três centavos) para

10.624.545,03 (dez milhóes seiscentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e

cinco reais e três centavos), sendo que o patrimônio líquido remanescente da lPÊ

AMARELO passará a ter a composição descrita no ANEXO B do presente Protocolo.

7 CAPITAL SOCIAL DAS PARTES

7.1 Se aprovada a Operaçáo pelos acionistas da lPÊ AMARELO e pelos quotistas da ECAP, o

capital social da lPÊ AMARELo será reduzido em R$ 9.506.105,00 (nove milhôes

quinhentos e seis mil cento e cinco reais), passando a ser R$ 59.8'17.023,00 (cinquenta

ê nove milhões oitocentos e dezessete mil e vinte e três reais), de maneira a refletir a

versão e incorporação de parte de seu patrimÔnio pela ECAP, conforme ANEXO B do

presente Protocolo.

7.2 As ações detidas pela ECAP serão: (i) 9.506.105 (nove milhões quinhentos e seis mil cento e

cinco) ações ordinárias serão canceladas em decorrência da diminuição do capital social;(ii)

e o saldo de ações serão redistribuÍdas proporcionalmente entre os demais acionistas da lPÊ

AMARELO, retirando-se a ECAP do capital social.

7.3 Em tazáo da cisáo parcial, parte das ações representativas do capital social da lPÊ

AMARELO serão canceladas, a saber, 9.506.105 (nove milhões quinhentos e seis mil

cento e cinco) ações de propriedade da ECAP e o saldo redistribuído proporcionalmente

entre os acionistas, dessa maneira, o capital social da lPÊ AMARELO ficará assim distribuído

entre os acionistas:

Junta Comercial, lndustrial ê Serviços do Distrito FêdeÍal
Certifico registÍo sob o n" '1336723 em 25111t2O19 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121a759 e protocolo DFN1939938733 -
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CCN Construçôes e Comércio Ltda 13.159.745 1 3.1 59.745,00 22

7.4 A ECAP terá seu capital social aumentado em decorrência da Operação, observado o

disposto no Laudo de Avaliaçáo. Como consequência, as quotas representativas do capital

social da ECAP sofrerão as devidas alterações:

7.4.1 Com a aprovaçáo da Operação, o capital social da EGAP, atualmente no montante

de R$ í5.577.000,00 (quinze milhões quinhentos e setenta e sete mil reais) será

aumentado para R$ 25.083.í05,00 (vinte e cinco milhóes oitenta e três mil cento

e cinco reais), dividido em 25.083.105 (vinte e cinco milhões oitenta e três mil

cênto e cinco) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, sendo que em

decorrência da Operação, os quotistas da ECAP receberão R$ 9.506.105,00 (nove

milhões quinhentas e seis mil cento e cinco) quotas de emissão da ECAP, todas

no valor de R$ '1 ,00 (um real) cada, na seguinte proporçáo:

(i) 9.502.683 (nove milhôes quinhentas e duas mi! seiscentas e oitenta e

três) quotas de propriedade do Sr. RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro

civil, registrado no CREA/MG 5'1 .906/D, expedido em 1110712OO7, natural de

Belo Horizonte -MG, nascido aos 03/09/1966, residente e domiciliado na

SHIS Ql 11, Conjunto 09, Casa 04, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP

71.652-290, portador da CI/RG n" M- 3.288.289 expedida pela SSP-MG em

1811111982 e CPF 599.877.236-91i e

( ii) 3.422 (três mit quatrocentas e vinte e duas) quotas de propriedade da

CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., com sede e domicílio no

SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1422, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte,

BrasÍlia/DF, CEP 70.702-906, inscrita no CNPJ/MF sob o número

1í.150.1fi1OOO1-12, CF/DF sob o número 07.527.2661001-02 e registro na

Junta Comercial do Distrito Federal sob o número 53201 5851 'l -5.

7.4.2 As Novas Quotas serão totalmente subscritas pelos quotistas da ECAP e

integralizadas mediante a transferência do patrimônio líquido da lPÊ AMARELO para

a ECAP.

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Fedêral
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digitalmente e assin ada em 0311212019 por Mâxmiliam Patriota carneiro - secretário-Gêral. 
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7.4.3 A relação de troca foi livremente negociada, por pessoas independentes, no âmbito

da negociação da Operação, e é considerada justa pela administração de ambas as

Partes.

8 VARIAÇOESPATRIMONIAIS

8.1 As eventuais variações patrimoniais que ocorrerem no Acervo Cindido vertido para a EGAP,

entre a data base da avaliação e a data da incorporação, serão absorvidas e,

consequentemente, consideradas como pertencentes exclusivamente à ECAP.

8.2 Efetivada a cisão parcial e incorporação de parcela do patrimônio da IPÊ AMARELO pela

ECAP, os atos, negócios e operações realizadas pela lPÊ AMARELO e pela ECAP a partir

de 30/09/2019, serão contabilizados diretamente nas sociedades a que competirem,

efetuando-se os lançamentos necessários nos livros contábeis pertinentes.

9 APURAÇÃO DE RESULTADOS E APRESENTAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSONIES

9.1 A lPÊ AMARELO e a ECAP apurarão seus respectivos resultados e apresentarão as

respectivas obrigações acessórias, quando aplicáveis, no devido prazo legal, conforme

indicação abaixo:

a Obrigações acessórias no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,

englobando:

Escrituração Contábil Digital - ECD, até o último dia útil do mês subsequente ao do

evento (art.50 lN RFB n" 1.77412O13);

Escrituração Contábil Fiscal - ECF, ate o último dia útil do 30 (terceiro) mês

subsequente ao do evento (art. 3', §2o, lN RFB n" 142212013); e

Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuições, até o 10o (décimo) dia útil do 2'
(segundo) mês subsequente ao que se refira a escrituração (art. 70, lN RFB no

1.252t2O12).

"ê Jrnta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal

ffi C"rtiti"o regrstro sob o no 133ô723 em 25t1112o1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nirê 532o12'la75g e protocolo DFN1939938733 -

8ãW zgttOtzO'tg. Autenticâçáo: ABDl5DEl5FEEBD AAD5457A42876282'1353F753A8. Maxmiliam PatÍiota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucis.df.gov.br e inÍorme no do protocolo 191177.44a-'l e o código de segurança TEue Esta cópia Íoi autenticada
digitalmentê ê assinada em O311212019 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral.
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b. Entrega da DCTF até o í5o (decimo quinto) dia útil do 2'(segundo) mês subsequente ao

mês de ocorrência dos fatos geradores (art. 5o §1o, lN RFB no 1.599/í5);

Entrega da DIRF, relativa aos seus beneÍiciários, até o último dia útil do mês subsequente

ao da ocorrência do evento; e

d. Cumprimento de obrigaçóes acessórias municipais e atualização de cadastros e registros

municipais.

1O RESPONSAB!LIOADE

10.1 Em conformidade com o disposto no art. 233, parágrafo único, da Lei 6.404176, a cisáo parcial

da lPÊ AMARELO será realizada sem solidariedade, de maneira que a ECAP será

responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em relação ao Acervo

Destacado.

11 RENUNCIA AO DIREITO DE RETIRADA E DE REEMBOLSO

11.1 As Partes renunciam ao direito de retirada, bem como ao direito de fixar o valor de reembolso

das quotas ou ações a que teriam direito como dissidentes da cisão, uma vez que a totalidade

das Partes, desde já, manifestou interesse pela cisão e manifestou a intenção de aprová-la

nos termos ora ajustados.

12 DISPOSIçÔES GERATS

12.1 As Partes elegem o foro de Brasília/DF para a solução de qualquer controvérsia oriunda do

presente Protocolo.

E, estando certas e ajustadas, assinam as Partes o presente Protocolo, em 05 (cinco) vias, na

presença das testemunhas abaixo assinadas:

,1

c

lfu Junla Comercial. lndustrial ê Serviços do Distrito Fedêral

I Certitico registro sob o n" 1336723 em 2511112O1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218755 e protocolo DFN1939938733 -
WW29l1Ol2O1g. Aurenticação: ABD15DE15FEE8D A8O5457A428762É21353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Sêcretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov. br e inÍorme no do protocolo 191177.44A4 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em o3l12l2o'lg por Maxmiliam Patriotâ cârneiro - secrêtádo-Geral. 
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Brasília/DF, 30 de setembro de 2019

I P 

-AM 

ARE Lo E M P RE E N D 1 M E NTo S 1 M o Bt L I ÁR I o S S/A
Danilo de Vellasco Villela e Carlos Eduardo Quilici Gurgulino de Souza

ECAP ENGENHARIA LTDA,
Rodrigo Ferreira Nogueira

s

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o no '1336723 em 2511112019 da Empresâ ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protocolo DFN1939938733 -
2911O12O19. Autenticaçáo: ABDl5DE'l5FEEgD AAD5457A42E762821353F753A8. Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral. Para validar esle
documênto, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nô do protocolo 191177.44A-'l e o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada etn 0311212019 por Maxmiliam Patriota Cameiro - secretário-Gêral. 
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ANâ(O A DO PROTOCOLO E JUSTIFICAçAO DE CISÃO PARCIAL DA IPÊ AMARELO

EMPREENDIMEATOS ii/}/.OBILIARIOS S/A COI,I INCORPORAçÁO OO ACERVO VERTIDO

PELA ECAP ENGENHARIA LTDA.

ELEMENTOS VERTIDOS PARA A ECAP ENGENHARIA LTDA,

s

J![L Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
1ffi C"rtiti"o registro sob o n' 1336723 em 25t11t2o1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 532O121a759 e protocolo DFN1939938733 -
\4&YZgt'lOl2O19. AutenricaÇáo: ABDl5DE'15FEE8D A9D5457A42E762Ê21353F753A8. lúaxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral, Para validar este

documento, acesse http://iucis.dí.gov.br e iníorme no do protocolo 191177.44A4 e o código de segurança TEue Esta cópia Íoi autenticada
digitalmente e assinada em O3r1Z2O19 por Maxmiliam Patriota Carnei.o - Secretário-Geral. 
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Localização N úmero Área Total Privativa Fração Matrícula - RGI

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 1010 7 6,66 33,11 o,001408 130.939

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 1011 77,73 3L,42 o,001302 130.940

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 7072 74,43 32,75 0,o01359 130.941

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 1013 75,42 33,19 o,oo1377 730.942
ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 70L4 72,L7 31,61 0,001310 130.943

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 1015 131,60 57,29 0,002401 730.944

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 1016 L77,55 77,19 0,003243 130.945

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES lot7 70,59 30,93 o,oo1281 130.946

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 1018 74,4 32,57 o,001351 130.947

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 1019 74,4 32,57 0,001351 130.948

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 1020 7 4,4 32,57 o,oo1351 130.949

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 7027 73,06 32 o,001326 130.950

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 7022 72,54 33,29 o,ooL3L7 130.951

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES o020-sE 77,50 33,44 0,001411 130.808

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 0021-sE 75,46 32,75 0,oo1381 130.809

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 0022-sE 75,86 32,7 5 o,001381 130.810

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES o023-sE 7 4,O3 37,97 0,001347 130.811

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 0024-sE 7 4,O3 3L,97 o,oot347 130.812

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 0025-sE 7 4,O3 3L,97 o,ooL347 130.813

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 0026-sE 70,8s 30,6 0,001289 130.814

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 0027-sE 1L7,70 48,74 0,o02036 130.815

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES oo28-sE 771,70 44,14 0,002036 130.816

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 0029-sE 72,45 37,29 0,001318 130.8!7
ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 0030-sE 75,44 32,59 o,oot37 4 130.818

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 0031-sE 75,44 32,59 o,oo1374 130.819

ION . ESCRITORIOS EFICIENTES oo32-sE 75,44 32,59 o,oo7374 130.820

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES 0033-sE 76,96 33,22 0,001401 130.821

ION - ESCRITORIOS EFICIENTES o034-sE 7 6,96 33,22 0,001401 !30.422
ION . ESCRITORIOS EFICIENTES 0035-sE 79,L3 34,!4 o,ool44L 130.823

r'!1

0



cf !.Ív
.1 '.

_. 'L'rEÉ

cl

ANEXO B DO PROTOCOLO E JUSTIFICAçÃO DE CISÂO PARCIAL DA IPÊ AMARELO

EMPREENDTME /rOS /,,/I,OB[L[ARIOS S/A COM INCORPORAçÃO DO ACERVOVERTIDO

PELA ECAP ENGENHARIA LTDA,

$
#f

BALANçO PATRIMONIAL DA IPÊ AMARELO EINPREENDIMENTOS

tMoBtLtÁRtos s/A
DATA-BASE: 3O/O9/2O19

Juhta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Fedêrâl
Certifico registro sob o no 1336723 em 2511112019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
2gl1Ol2O1g. Autenticaçáo: ABDl5DÉ15FEE8D AAO54578428762821353F753A8. Maxmiliam Patriota Cârneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documenlo, acesse http://jucis.dí.gov.br e informe no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEuê Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assin ada em 0311212019 por Maxmiliam Patriota carneiro - secretário-Geral. 
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IPÊ AMARELo EMPREENDIMENTos IMoBIIIÁRIoS S/A

BALANçO PATRIMONIAL ÉM 3O/O9I2OL9
SOCI ETÁRIO

ATIVO L22.432.Otg,O3

CI RCU LANTE 122.315.55O,64

Dispo nibilida des 526.833,28

Caixa/Bancos C/Movimento 526.833,28

Clientes 74.750.229,45

Estoques 107.O38.309,40

outros Valores 274,51,

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1L2.23A,77

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 34.747,O5

Depósitos judiciais 34.747,O5

IMOBILIZADO 73.45,-,72

Máquinas e equipa mentos 73.45L,72

TOTAT DO ATIVO 122.432.OLg,O3

PASSIVO t22.432.019,O3

CI RCU TANTE 13.229.9a3,15

fo rncedo res 3.855.243,93

Obrigações socia is e trabalhistas 8.214,27

obrigações Tributá ria s 1.064.815,46

Provisõ es Diversas 567.730,74

Outras obrigações 7.733.974,7t

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 98.577 -49í),45

SFH ITAU 7 A.634.250,32

Adiantamentos para Futuro aum. Cap 79.943.240,53

PATRIMôN!O tíQUIDO LO.624.5,45,O3

Ca pital Social s9.817.023,00

Prejuizo Acumulado 49.t92.477 ,97

TOTAT DO PASSIVO L22.432.OLg,O3

Reconhecemos a exatidão destas demonstrações

Danilo de Vellasco Villela
Diretor
o21.529.451-37

E ula ne da Silva Porto
Contadora
644.326.941-?O

'ü

Junta Comercial, Industfial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o n" '1336723 em 2511112019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -
2911O12O19. Autenticação: ABDl5DEí sFEE8D A8D5457842E762E21353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acessê http://jucis.df-gov.br e informê n" do protocolo 19t177-44a-1 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticadâ
digitalmehte e assinada em o3l12l2O19 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral.
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JUNTA COIUERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

CTLiV
1t.. I;L',*t, i

É-in

iló,Piocessó
DataNúmero do Protocolo Número do Processo Módulo Integrador

25t10t201919t't77.448-1 DFN1939938733

CPF

244.630.191-68 CARLOS EDUARDO QUII URGULINO DE SOUZA

021.52S.451-31

648.326.941-20 EULANE DA SILVA POBI]

Página 1 de 1

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Fêderal
Certifico registro sob o n" 1336723 em 25111t2O19 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -

2gl'lOtzl1g. Autenticação: ABDI5DElsFEEBD A8D5457A42E762821353F753A8. lüaxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, âcesse hltp://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 191177.448-'l e o código de segurãnça TEue Esta cópiâ foi autenticada
digitalmehte e assinada em o3l12l2o1g por Maxmitiam Patriota cameiro - secretário-Geral. 
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LAUDO DE AVALTAçÃO DO PATRIMÔNIO

EMPREENDIMENTOS IMOBIL!ÁRIOS S/A E DAS

VERTIDAS PARA ECAP ENGENHARIA LTDA.

DA IPE

PARCELAS

AMARELO

A SEREM

1- INTERESSADAS

a) rpÊ AMARELo EMPREENDTMENToS rMoBrLrÁRros s.A., sociedade

com sede em Brasília/DF, no SAAN, Quadra O2, Lote 1.370,20 Andar, Parte

K, CEP 70.632-200, inscrita no CNPI/MF sob o n.o 12-763.289/OOO1-8O e

NIRE 53.3.OOO12OO-8, neste ato representada por seu diretores DANILO
DE VELLASCO VILLELÀ, brasileiro, solteiro, empresário/advogado, natural

de Brasília-DF, nascido em 18/09/1989, filho de Eduardo de oliveira villela e

de Lúcia de Vellasco Villela, domiciliado no SAAN QD 02 N" 1.370, Asa

Norte, CEP: 70.632-200, Brasília-DF, portador OAB/DF n" 43.387, expedida em

28/04/2014 e do CPF n" O21 .529.451-31e CARLOS EDUARDO QUILICI
GURGULINO DE SOUZA, brasileiro, casado, advogado, portador da CI

No 6938-OAB/DF e inscrito no CPF/MF sob o no 244.63o-a9t68,
residente e domiciliado nesta capital (doravante referida individualmente

como Sociedadê Cindida, e tem como acionistas:

b) ECAP ENGENHARIA LTDA, com sede sito na SAU/SUL Quadra 03

Bloco C no 22 Sala 317, Parte B, Setor de Autarquias Sul, Brasília,

Distrito Federal, CEP No 7O.O7O-934, CNPI no 05.945.467/0O01-28,

neste representada, na forma de seu contrato social, por RODRIGo

FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de

comunhão parcial de bens, engenheiro civil registro no CREA/MG

51.906/D expedido em 7L/07/2007, natural de Belo Horizonte - MG,

nascido aos 03/09/L966, residente e domiciliado sito no SHIS QI 11

Conjunto 09 Casa 06 - Lago Sul - Brasília - DF, CEP No 71'625-290;

portador da CIIRG No M-3'288'289 expedida pela SSP/MG em

78/t1/tg9z e CPF No 599.a77.236-91(doravante referida

individualmente como "ECAP"); e também aqui denominada

Cindenda ;

g

^{h Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito FêdeÍal
ffi c..titi.o reorstro sob o no 1336723 em 2st11l2o'lg da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 53201218759 e protocolo DFN1939938733 -

Wàgnotzots]AutenticaÇão: ABDl5DE l5FEEBD A$os4s7g42E762Ê21353F75348. Maxmiliam Patriota cârneiro - secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov.br ê informe no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia foi eutenticada

digitalmente e assinada e.n O3t12t2o'lg pot Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral'
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c) JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., sociedade com sede
em Brasília-DF, na EQS 114/175 Conjunto A, Bloco 7, Ed.

Casablanca, Salas 10 a 18 e 28 a 36, inscrita no CNPJ/MF sob

no06.056.990/0001-66, com seu ato constitutivo registrado na Junta
Comercial do Distrito Federal sob NIRE 53 3 0000733-1, neste ato
devidamente representada, na forma de seu Estatuto Social, por seu

Diretor, cARLos EDUARDO QUlLlcl GURGULINo DE SOUZA, trrasileiro,

casado, advogado, portador da CI No 6938-OAB/DF e inscrito no

CPF/MF sob o no 244.650.:,9r-68, residente e domiciliado nesta capital,
doravante designada "JCG";

d) ccN coNsTRUçóEs E COMÉRCIo LTDA, sociedade com sede em

Guará/DF, no STRC, Trecho 02, Conjunto A, Lote 06, Parte 01, CEP 71.225'
5OO, inscrita no CNPI/MF sob o n.o OO.AA4.77O/OOOL-44 e NIRE

53.2.007913, neste ato representada por seu Diretor PAULO BORGES

RODRIGUES DA CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
universal de bens, nascido aos 22/03/t939, engenheiro civil, portador da

carteira de identidade no. 353.06O SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o no.

470.615.618-15, residente e domiciliado nesta capital (doravante referida
individualmente como "CCN") ;

e) GONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, situada no SAAN

Quadra 02 lote 1.370 - Asa Norte - Brasília - DF, CEP na.70.632-200, CNPJ ns.

OO.O43.471/OOO1-87, com seus atos constitutivos arquivados na JCDF sob o na.

53200022915, por despacho de 74/7U1968, inscrito no CFIDF sob o

ne.07.305.137 /OO7-33, representada pelo seu sócio EDUARDO DE OLIVEIRA

VILLELA, brasileiro, divorciado, empresário, natural de Goiás - GO, nascido em

07 /o2/7962, filho de Creso Villela e de Ernestina de oliveira Villela, domiciliado

no SAAN Quadra O2 lote L.37O - Asa Norte - Brasília - DF, CEP ns.70.632-2O0,

portador da C.l. ns. 548.759, expedida pela SSP-DF em Oa/O7 /2OO5, CPF ns.

27L.136.801.-78:

§
U0 PERlTos NoMEADoS: LAvíNlA BARBoSA RAMos, brasileira, contadora,

sotteira, natural de Maranguape - CE, nascida em 2O/O4/L968, filha de José

Ramos Filho e Laura Barbosa Ramos, residente e domiciliado à QS 406, Conj. F,

jEL Lunta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
1ffi C"rtiti.o registro sob o n' 1336723 en 2511112o1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 532O121A75g e protocolo DFN1939938733 -

WVZgttOtZOlg. AutenticaÇáo: ABDlsDEl5FEEBD A8D5457A428762E21353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral- Para validar estê
documento, acesse http://jucis.dÍ.gov.br e inÍorme no do protocolo '],91177.44A4 e o código de segurança TEue Esta cópia Íoi autenticada
digitalmente e assinada atn O3l'1212019 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral.
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Lote 4, Bloco B, Apto. 2o1, Samambaia Norte, Brasília-DF, CEP.: 72.318-56

portador do RG. ns 84486485 SSP-CE e CPF 31O.O72.873-49 , ERICA ALVES DO

SANTOS, contadora, solteira, natural de Cotegipe-BA, nascida em O3/O9/1976,

filha de Ramiro Francisco dos Santos e lranete Alves dos Santos, residente e

domiciliada à QNP 15, Conj. F, Casa 07, Ceilândia, CEP.:72.24!-6O6, Brasília-DF,

portadora do RG. 1.509.370 SSP-DF e CPF 79L.723.661-53 e BÚSSotA

SERVIçOS DE CONTABILIDADE ElRELt, CNPJ 09.383.033/0007-32, localizado a

QNA 54, LOTE 05 sala 103, Edifício lris, CEP.:72.710-54O, CRC-DF 001535/0,

responsável técnico Carlos César da Silva Dutra, CRC-DF O7L-Oa7/O-6.

2 - FINALIDADE DA AVAL|AçÃO

O presente LAUDO DE AVALIAÇÃO tem por finalidade avaliar o PATRIMÔNlO

LÍQUIDO dA SOCiCdAdC .IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

SIN'e as parcelas a serem vertidas para a sociedade ECAP ENGENHARIA LTDA,

nos termos do Protocolo e lustificativa da Cisão, a ser realizada nas empresas

interessadas, pactuadas em 30 de setembro de 2079, conforme prescrevem os arts.

229 e 226 da Lei 6.404/76.

3-SUBSíD|OSÀavaueçÃO

Como subsídios para o presente trabalho, foram considerados

elementos da empresa cindída, provenientes das seguintes principais fontes:

- Balanço Patrimonial levantado em 3O de setembro de 2019;

- Livros contábeis, comerciais e fiscais;

-Documentos relativos aos bens que compõem o patrimônio social; e;

-Elementos contábeis do Patrimônio Ativo e Passivo.

3

lüÍL Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito FederallW C.nifi.o reqistro sob o n" 1336723 em 25t11t2}1g da Empresa ECAP ENGÊNHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939938733 -

üÚZUfitZO-tT:AutenticaÇão: ABDl5DEl5FEEBD AAD5457A42E76282'1353F75348. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nô do protocolo 19t177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autentioada
digitalmehte e assinada em O311212019 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Geral.
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4 - CRrrÉRrOS DA AVALnçÃo

De posse do Balanço Patrimonial de 30 de setembro de 2019, foram verificados

os elementos que o compõem, através dos procedimentos utilizados pela técnica

contábil, e os critérios de avaliação dos referidos elementos patrimoniais são os

prescritos nos arts. 183, 184, e 189 da lei ns 6.404/76, c/c Dl 7598/77, pelo seu valor

contábil.

5 - ELEMENTOS PATRIMONIAIS

os elementos patrimoniais da empresa cindida "lPÊ AMARELO

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SlAl bem como a parcela a ser vertida

para o patrimônio da ECAP ENGENHARIA LTDA, são os seguintes:

.íá, Lunta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal

ffi C".titi"o registro sob o n' '1336723 eú 25111t2o1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 532O12'lA759 e protocolo DFN1939938733 -
WZgtlOtZOlg. AutenticaÇáo: ABDl SOEl SFEEBD AAD5457A42E762q21353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.dí.gov,br e informe no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em O3l12l2O19 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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QUADRO DE OSÃO

CiNdidA,' IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS

rMoBruÁRros s/A"

Patrimônio vertido na

Cisão

ELEMENTOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Total da

Cindida RS

Pãtrimônio
Remanêscente na

cindida após a Cisão

RS

Parcela vertida pa ra

ECAP ENGENHARIA

LTDA RS

ATIVO 131.938.124,03 r22.432.O19,O3 9.506.105,00

CIRCULANTE 131.421.75S,64 122-315.650,64 9.506.10S,00

Disponibilidades 526.833,28 526.833,28

Caixa/Bancos C/Movimento 526.833,28 526.833,28

Clientes t4.750.229,45 L4.75O.229,45

Estoques L1,6.544.4L4,40 107.038.309,40 9.506.105,OO

Outros Va lores 27A,51 278,51

ATIVO NAO CIRCULANTE 116.368,39 1L2.214,77

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 45.398,13 38.787,05

Depósitos judiciais 45.398,13 34.747,O5

IMOBILIZADO 70-970,26 71.451,72

Máquinas e equipamentos 70.970,26 73.45t,72

TOTAL DO ATIVO 131.934.124,O3 L22.432.Otg,O1 9.506.105,OO

PASSTVO 131.938.124,03 122.432.OL9 ,O! 9.506.1O5,00

CIRCULANTE 13.229.983,1S 13.229.983,1S

forncedores 3.855.243,93 3.855.243,93

obrigações sociais e trabalhistas 8.274,27 8.214,27

obrigações Tributárias 1.064.815,46 7.064.415,46

Provisôes Diversas 567.730,74 567.730,74

Outras obrigaçôes 7.733.974,77 7.733.974,7\

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 98.577.490,85 98.577-490,85

7A.634.250,32 7A.634.250,32

Adiantamêntos para Futuro aum- Cap t9.943.240,53 19.943.240,53

PATRIMÔNIO TíqUIDO 20.130.650,03 10.624.545,03 9.506.105,O0

CapitalSocial 69.323.128,00 59.817.023,00 9.506.105,OO

Prejuizo Acumulado 49.792.477,97 49.L92.477,9'l

TOTAL DO PASSIVO 131.938.12403 L22.432.Oag,O3 9.506.105,OO

A
,B-,

5

dL Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
ffi ô".tif,"o reqistro sob o n. 13367á3 em 2511-lt2}1g da Emp.esa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 532}121a75g e protocolo DFN1939938733 -
ülÚ ZSttOtZOtgiAutenticação: ABD15DEl5FEE8D AAO5457A428762E21353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar esle

documento, acesse http://jucis.dÍ.gov.br e inÍorme no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEue Estâ cópia Íoi autenticada
digitalmênte e assinada ern o3l12l2o'19 por Maxmiliam Patíola cârneiro - sêcretário-Geral. 
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6 - O APROVEITAMENTO DO CAPITAL

Deverá ser aproveitado para integralização do capital social da ECAP

ENGENHARIA LTDA, o total do Capital Social vertido, no valor de RS 9.506.1O5,OO(Nove

milhões, quinhentos e seis mil cento e cinco reais), com a consequente redução de

9.506.1O5 (Nove milhões, quinhentos e seis mil cento e cinco), ações ordinárias sem

valor nominal, conforme demonstrado no "Quadro da Cisão" acima, e atribuídas

cotas de capital na mesma proporção da empresa cindida, na sociedade que absorve a

Cisão.

7 - AVAUAçÃO

Diante dos elementos patrimoníais exposto, avaliamos o Patrimônio Líquido

totar da empresa 'lPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS lMOBtLlÁRIOS SlAi,

em RS 131.93a.724,O3 (cento e trinta e um milhões, novecentos e trinta e oito mil,

cento e vinte e quatro reais e três centavos ) e, para realização da Cisão, nos termos do

Protocolo e Justificação, a parcela a ser vertida para a "ECAP ENGENHARIA ITDA",

conforme demonstrado no "QUADRO DA CISÃO", corresponde a RS 9.506.105,00(Nove

milhões, quinhentos e seis mil cento e cinco reais), , como pagamento à acionistas

ECAP que concorda com a redução de capital dando plena, geral e total quitação aos

direitos de suas ações de capital, para nada mais reclamar, seja a que título for, em

juízo ou fora dele, declarando, ainda, que aceita a redução de capital de sua

participação na sociedade com a lPÊ AMARETO EMPREENDIMENTOS

rMoBluÁRros s/A.

O valor da parcela do Patrimônio Líquido vertido para as empresas que

absorvem a Cisão é superior ao montante do Capital a realizar na mesma, o que

permite a viabilização do processo de Cisão, nos termos do art.226 da Lei ns 6.404/76.

.íô. Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Fedêral
ffi C..tifi"o reoislro sob o n" 1336713 en 25111t2}1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A7 59 e protocolo DFN1939938733 -

W*ZgflOtZOtg:AutenticaÇáo: ABDl5DEl SFEEBD AAD5457842E762E21353F75348. lüaxmiliam Patíota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar esle

documento, acesse http://jucis-df. gov. br e informe no do protocolo 19t177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia ÍÔi áutênticada

digitarmente e assinada em o3r12r2o1g por Maxmiriâm patriotâ cârneiro - secretário-Gerar. 
*_lS* pág. 3í/35
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Este é o resultado do trabalho dos peritos que abaixo assinam, declarando ser

esta a expressão da verdade, tendo-se como parte integrante deste LAUDO o balanço

da sociedade cindida.

Brasília-DF,30 de setembro de 2O19

PERITOS LAVíNIA BARBOSA RAMOS

Contadora CRC-PR 042O4Olo-5-T-DF

ERICA ALVES DOS SANTOS

Contadora CRC-DF 01329/O-7

BÚssolA sERvlços DE CoNTABILIDADE EIRELI

Responsável técnico Carlos César da Silva Dutra,

cRC-DF 011-081/O-6

B

7

ffii;l;f;fg*.'*.5fu'í{iiiL',';*r§ii,âmÊ;".",É?$,=}:^=§1ârâh'l?Ê;illi"'3.'..?1',1'lir.:,õll;":","?Hl"'i3i,.,Y33;
documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n" do pràtocolo 1gt177,44a-1 e o códigô de segurança TEue Esta cópia foi autenticada

digitalmente e assin ada ern'o3l1zlzõ1g por Maxmiliam Patriota carneiro - secretário-Geral 
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Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
CertiÍico registro sob o n" í336723 em 2511112019 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 e protocolo DFN1939934733 -

29t,lOt2O1g. Autenticaçáo: ABD15DE15FEE8D A9D5457A42E762E21353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov.br e inÍorme ho do p.ôtocolo 191177.44A4 e o código de segurança TEue Esta cópia Íoi autenticada
digitalmente e assin ada em o3l'1212o19 por Maxmiliam Patriota Carneirô - sêcretário-Geral. 
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DataNúmero do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

151177 -44A-'.1 DFN 1939938733

Nome
)

AJTRACARLOS CESAR DA SIL!296.690.061-04

7S1.123.661-53

310.O72.87349

ERICA ALVES D

LAVTNTA BARBOSA RAy.í,c

'ffi
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Anexo
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§istema Nacional de Regl§lro de Empresâs Mercantii - SINREM
Governo do Distrito Federàl
sôdretaÍia da Estado da faI.endà dÕ Distritô fÊdeíal
Juítâ Cômercial, lndustrial e Sewiças dú Oirtrito Federâl

l- J r"/

c.l

TERMO DE AUTENTTCAÇAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o atô, essinâdo digitalmente, da empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, de NIRE
5320121875-9 e protocolado sob o número 191177.448-1 em 2911012019, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 1336723, em 2511112019. O ato foi deferido digitalmente pêla TURMA RD DE
VOGAIS.
Assina o registro, mediante certiÍicado digital, o Se
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico
portalservicos.jcdÍ.mdic. gov.br/Portal/pages/imagem
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

cretário-Geral, t\,'laxmiliam Patriota Carneiro. Para sua
Oo:,Fortat de Serviços / Validar Documentos (http://

Procbsso/viaunica.jsf) e informar o número de

Documento Principal

Anexo

Anexo

Brasília. Segunda-fe tra mbro de 2019

Página 1 de 1

Jdf. Junta Comercial, lndustrial e ServiÇos do Drstrito Federal
tZ C"r,iti"o registro sob o n. 1336723 em 25t1112O1g da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 5320121A759 ê protocolo DFNí939938733 -
WV ZS,1OtZO'lg. AutenticaÇáo: ABDl SDEl SFEEBD A9D5457A42876282í 353F753A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Perâ validar êste

documento, acesse http://iucis.df.gov.br e informe n" do protocolo 191177.44A4 e o código de sêguÍança TEue Esta cópia fôi âutênticada

CPF Nome

599.877.236-9í RODRIGO FERREIRA NOGUEII

CPF Nome

599.877.236-91 RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA

CPF
SOUZA244.630.191-68 CARLOS EDUARDO OUII

DANILO DE VELLASÇO Vo21 .529.451-31

648.326.941-20 EULANE DA SILVA,PORT

599.A77.236-91 RODRIGO FERRÉIRA NC

CPF Nome.

CARL'S CESAR DA S296.690.061-04
ERICA ALVES DOS SA791.123.661-53
LAVINIA BARBOSA RÂM310.O72-87349

digitalmente e assin ada ern O3l12l2O'19 por Maxmiliam Patriola Cameiro - Secretário-Geral
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital cr[.':v

ilrl t

O ato foi deferido e assinado digitalmente por

NANDES

,

Brasília. Terça-feira, O3 de Dezembro de 2019

lÊL Lunta Comercial, lndusl.rial e Serviços do Distíto Federal
iiffi C..tiri.o registro sob o n' 13367i3 em 25t1112O1g da Êmpresa ECAP ENGENHARIA LTDA, Nire 532o121a759 e protocolo DFN1939938733 -
\8§rr/2gt1Ot211g. Autenticação: ABDl5DEí 5FEE8D AAD5457a428762E_2'1353F75348. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov.br ê informe no do protocolo 191177.44A-1 e o código de segurança TEue Esta cópia Íoi autenticada
digitalmente e assinada em o3l12l2o'19 por Maxmiliam Patriotâ cârnêiro - sêcretário-Geral. 
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ld entiíri;caçáo, dó(é ) Assina nte(s )
Nome

/,

MARCO NTON I BTT É,5 MQW&ZUM A

'al

l

CPF

634.983.831-91

326.526.401-78

634_983.831-91

692.233.941-04

Cristiano de Freitas Fernan(es

GILDASIO PEDROSA EE

012.443.646-30

7A2-261.211-AA MAXMILIAM PATRIOTÀçWO
CÂSSIO DOS SANTOS:,,,,,'

§
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lMinistério da lndústria, Comércio Exterior e Serviços
SecÍetaÍia Especial da Micro e Pequena Emprêsa
Departamento de Registro Empresarial e lntegração

N' DO PROTOCOLo (Uso da Junta Comercial)
c.rt,1v

l'rJ- t)

NIRE (da::ede ou filial, quando a
sede Íor em outra UF)

53201218759

Código da Natureza

2062

N'de MatrÍcula do Agente
Auxiliâr do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: ECAP ENGENHARIA LTDA

(da Empresa ou do Agênte AuxiliaI. do Comércio)

rêquer ã V.Su o dêfêrimento do seguinte ato:

N'DE CÓDIGO CÓDIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO OTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

N'FCN/REMP

ill il | r r ril lrilllllllll I lllil illl ril
oFN2217 407397

1 002 ALTERACAO

1 BALANCO

051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

o44 1 CISAO PARCIAL

2003 1 ALTERACAO DE SOCIO/TITULAR / ADMINISTRADOR

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio

Nome

Assinatura

A Abnl 2022
Data

Telefone de Contato

2 . USO DA JUNTA COMERCIAL

l--l oecrsÃo sTNGULAR ! orcrsÃo coLEGTADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

sll\,,! I srrtr

NAO NÃO
Responsável Rêsponsável

Processo em Ordem
À decisão

_t___J_
Data

Respol.lsável

DEcrsÃo StNGULAR

I Pro".""o 
"rn 

.xigência. (Vide despacho em Íolha anexa)
t Processo deÍerido. Publique-se e arquive-se.

il1 P.ocesso indeíerido- Publique-se.

2'Exigência 3'Exigência 4'Exlgência 5" Exigência

tr

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA 2'Exigência 3'Exiqência 4" Ex,gência 5" Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

P.ocesso deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____.1 ___..1_
Data Vogal Vogal Vogâl

Presidente da _ Turma

,Ôh
Junta Comercial, lndustriâl ê Serviços do Distrito Federal
CertiÍico reqistro sob o n" '1824294 em OgtO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN2217407397 -
15tO3t2O22. Autenticaçáo: 994F887F84F930E4564580C07í 616D4AF5DC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - SecretáÍio-Geral. Para validar êste

documento, acêsse http://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 221029 3A3-O e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticâda
digitalmênte e assilada em 13/0412022 por Mâxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. 
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JUNTA COMERCIAL, TNDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

ldentificação do Processo
Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

DFN2217407397

ldentificação do(s) Assinante(s)

Data

14tO3t2022

Data Assinatura

08tC'412022599.A77.236-91

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do çf

Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial, lndustrial e Serviqos do Distrito Federal
CertiÍico registro sob o no 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000í 28 e protocolo DFN22174O7397 -

15tO312O22. Autenticação: 994F887F44F930E4564580C07'16'l6D4AF5DC14. l\,laxmiliam Patriola Carneiro - Secrêtário-Geral. Para valider êste
documento, ãcêsse http://jucis.df.gov.br e informe n" do protocolo 221029.383-0 e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autênticada
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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12a ALTEFTAçÃO DO CONTRATO SOCIAL
ECAP ENGENHARIA LTDA.
cN PJ 05.945. 467 I OOO1.28

NIRE 532.0121875-9

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,

engenheiro civil, registrado no CREA"/MG 51 .906/D, expedido em 11lO7l2OO7, nâtural de Belo Horizonte

-MG, nascido aos 03/09/1966, residente e domiciliado na SHIS Ql 11, Conjunto 09, Casa 04, Lago

Sul, Brasília, Distrito Federal, CÉP 71.625-290, portador da CI/RG n" M- 3.288.289 expedida pela SSP-
MG em 1811111982 e CPF 599.877.236-9í;

CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., com sede e domicílio no SHN Quadra 02, Bloco
F, sala 1422, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.702-906, inscrita no

CNPJ/MF sob o número 1í.150.1 18l0OO1-12, CF/DF sob o número 07.527.2661001- 12 e registro na

Junta Comercial do Distrito Federal sob o número 5320'15851 1-5, neste ato representada por Rodrigo
Ferreira Nogueira, acima qualificado, únicos sócios representando a totalidade do capital social da

ECAP ENGENHARIA LTDA., com sede no SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1421, Ed. Executive Office

Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.702-906, com seu contrato social devidamente arquivado na

JCDF sob o NIRE n" 532.0121875-9, por despacho de 16/10/2003, CNPJ 05.945.4671OO01-28 e CF

DF 07.449.6521001-04, ("Sociedade"); têm entre si justo e acordado modificar o Contrato Social e
Consolidá-lo, conforme deliberação abaixo:

CLÁUSULA ía - Aprovar a proposta de cisão parcial do patrimônio líquido contábil da sociedade nos

termos do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial (documento 0í) no valor de R$ 29.074.945,90
(vinte e nove milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

Parágrafo primeiro: Foram cindidos os imóveis descritos no ANEXO A-ACERVO DESTACADO do
Protocolo de Justificação de Cisão Parcial (documento 0'1), no valor total de R$ 29.074.945,90
(vinte e nove milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),

tendo como contrapartida a quitação da dívida com o sócio Rodrigo Ferreira Nogueira, acima
qualificado, no valor de R$ 24.147.400,79 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil,

quatrocentos reâis e setenta e nove centavos), da qual dá plena quitação nada mais havendo a
reclamar; e R$ 4.927.545,11 (quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e

cinco reais e onze centavos) de parte dos Lucros Acumulados registrados.

Parágrafo segundo: A sócia CALIBRE ENGENHARIA LTDA, acima qualificada, renuncia ao exercÍcio

do direito de preferência, nada tendo a se opor em relação à cisão do patrimônio, a favor do sócio

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA.

Ab Junla Comercial, lndustrial e Serviços do DisLrito Federal
W C"r1ifi"o ,"sistro sob o n" 1824294 eíí OglO4t2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22'17407397 -
WW lStOttZOZZ. AurenticaÇãô: 994F887F84F930E4564580C07'1616D44F5OC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://.iucis.dí.gov.br e informe ho do protocolo 221029.3a3-o e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriotâ camêiro - Secretário-Geral- 
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C|-ÁUSUIA, 2e - Aprovar, sem restrições, a indicação dos seguintes peritos para procederem à
avaliação do patrimônio líquido cindido: BÚSSOLA SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ElREL|, com
sede na QNA 54 Lote 05, Sala 1 03, Edifício lris, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP 72.1 10-540, CNPJ

09.383.033/0001-32, CF/DF 07.499.4571OOí-96, NIRE 53.6.0041237-9, representada por CARLOS
CÉSAR DA SILVA DUTRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador,
com registro no CRC/DF 0í í081iO-6, identidade n" 687.834 SSP/DF, CPF 296.690.061-O4, residente
e domiciliado na Rua 12 Chácara 321, Casa 78, Residencial lnajá, Vicente Pires, Brasília-DF, CEP

72.OO7 -82O; LIDIANE MICHELE CAZZAN lGA, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de

bens, contadora, registrada no CRC/DF sob o número 02167310, CPF 227.622.908-05, identidade
número 2829071SSP/DF, residente e domiciliada SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco M, Apartamento 703,

zona lndustrial do Guará, Brasília DF, cEP 71.215-3ooi MICHELLY BÁRBARA DA CRUZ, brasileira,
casada no regime de comunhão parcial de bens, contadora, registrada no CRC/DF sob o número

02720610-3, CPF 106.130.206-77, identidade número 16.232.6U SSP/DF, residente e domiciliada na

QD 55 Lote 15/í7, Bloco 28, Edifício Rio Sena, Setor Central, Gama, Brasília-OF, CEP 72.405-550.

CLÁUSULA 4a - Em face da aprovação dos documentos, relativos à cisáo, foi considerado cindido o

patrimônio líquido da sociedade, em R$ 29.074.945,90 (vinte e nove milhões, setenta e quatro mil,

novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), sem redução do capital social.

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade e alterações
posteriores, não abrangidas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

Assim, por se acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das

testemunhas abaixo.

CONSOLTDAçÃO DO ESTATUTO SOCIAL
ECAP ENGENHARIA LTDA.
cNPJ 05.945.467/0001 -28

N|RE 532.0121875-9

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAçÃO, PRAZO E SEDE

1.1 A sociedade gira sob o nome empresarial de ECAP ENGENHARIA LTDA. O prazo de duração

I

I
i

I
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Junta Comercial, lndustriãl ê Sêrviços do Distrito Federal
Certiíco registro sob o no 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000'128 e protocolo DFN22174O7397 -
15tO312O22. Autenticação: 994F887F84F93OE4564580C071616D44F5DCí 4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://iucis.dÍ.gov.br e iníorme n" do protocolo 221029.383-0 e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticada
digitãrmênle e assinada em l3lo4l2o22 por lüaxmiliam pâlriotâ carneiro - secretário-Gerâr. 

*.fS* pág. 4/33

w

--l

CLÁUSULA 3'- Os peritos previamente cientiÍicados de suas escolhas, apresentaram de imediato o
Laudo de Avaliação (documento 02), elaborado com base no valor contábil em Balanço Patrimonial

Especial levantado em 31 de dezembro de 2021 , que após lido e feitas as indagaçóes necessárias, foi

aprovado sem quaisquer restrições pelos sócios.
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é por tempo indeterminado e terá sua sede no SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1421 , Ed. Executive Office

Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.702-906.

1.2 A sociedade tem uma filial, que funcionará no seguinte endereço
Quadra 01 , chácara 04, Bairro Mansões Recreio Mossoró,

CEP: 72.885-460.

Cidade Ocidental, GO, na

Cidade Ocidental, GO,

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL
2.1 A sociedade tem por objeto a exploração do ramo da construção e incorporação imobiliária,

aquisição de imóveis para seu próprio patrimônio, prestação de serviços dê intermediação ou

corretagem na alienação ou locação de imóveis, locação de imóveis próprios, administração de

imóveis, consultoria e negócios imobiliários, a prestação de serviços de consultoria técnica, incluindo o
suporte técnico e manutenção de equipamentos.

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL
3.1 O capital social é de R$ 25.083.í05,00 (vinte e cinco milhões oitenta e três mil cento e cinco
reais), dividido em 25.083.105 (vintê e cinco milhôes oitenta e três mil cento e cinco) quotas no
valor nominal de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado em moeda corrente nacional e assim
distribuído entre os quotistas:

Quotistas Cluotas Valor em R$
RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA 25.O74.113 25.O74.113,OO

CALIBRE CONSULTORIA LTDA. 8.992 8.992,00
TOTAL 25.083. í 05 25.083. í 05,00

3.2 A responsabilidade de cada quotista é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do an. 1 .O52 da Lei n. 10.40612O02. Os
quotistas não responderão pessoal e/ou subsidiariamente pelas obrigações da Sociedade.

3.3 Cada quota dará direito a um voto nas deliberações dos quotistas e não se admitirá o
fracionamento de quotas.

3.4 O capital social poderá ser aumentado, após a integralizaçáo das quotas inicialmente subscritas,

mediante deliberação dos quotistas representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social.

Os quotistas reunir-se-ão para deliberar sobre o aumento, sendo que os quotistas terão o prazo de 30

(trinta) dias após a deliberação para exercer o direito de preferência na subscrição do aumento, na

proporção de suas respectivas participações no capital social. Os quotistas poderão renunciar ao direito

de preferência na reunião que tratar do aumento e imediatamente proceder ao referido aumento do

capital social, promovendo a respectiva modificação do contrato social.

s I
l.)

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Fêderal
CertiÍico registro sob o no 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN2217407397 -
15tO312O22. Autenticação: 994F887F84F93OE456458OC071616D4AFSDC 14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://j u cis. df.gov. br e inÍorme no do protocolo 221029 3A3-O e o código de seguranÇa 3nop Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 13lo4lzo22 por Maxmiliam patriota cameiro - secretário-Geral. 
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3.5 O capital social poderá ser reduzido no caso de perdas irreparáveis, verificadas após a sua

integralização, ou no caso de ser considerado excessivo em relação ao objeto social da Sociedade,
mediante deliberação dos quotistas representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social. A
ata que deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade será publicada na forma da lei, sendo
que os credores quirografários da Sociedade, por título líquido e anterior à deliberação, poderão opor-
se à redução, durante o período de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação da ata que

deliberar sobre a redução do capital social. A redução somente se tornará eficaz se, no prazo

estabelecido no parágrafo antecedente, náo for impugnada, ou se provado o pagamento da dívida ou

o depósito judicial do respectivo valor.

3.6 A transferência, ou a alienação, no todo ou em parte, de quotas do capital social entre os sócios
dependerá do consentimento prévio e expresso, por escrito, dos sócios representando a maioria do

capital social, com exceção da transferência de quotas para liquidação de dÍvidas entre sócios, que

poderá ser Íeita livremente.

3.7 Os Sócios comprometem-se a outorgar direito de preferência em caso de alienação de

participação social.

CLÁUSULA QUARTA - ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
4.1 A Sociedade será gerida e administrada pelo sócio Rodrigo Ferreira Nogueira, acima qualificado

e eleito por prazo indeterminado, até que venha a ser substituídos por novo ato de quotistas, sendo
que individualmente cada administrador detém poder de representação.

4.3 Os Administradores Íicam dispensados de prestar caução

4.4 De acordo com o disposto nesta cláusula, o Administrador será competente para individualmente
representar a Sociedade, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, gerenciando e

administrando os negócios sociais, observado o disposto abaixo.

4.5 Em casos especiais, a Sociedade poderá ser representada por procurador(es) com poderes

específicos, sendo que o mandato deverá conter obrigatoriamente os atos e operações que o(s)

mandatário(s) poderá(ão) praticar e o prazo de validade do mandato, com exceção dos mandatos
outorgados a advogado(s) para representação em juízo ou em processos administrativos, que poderão

ser outorgados por prazo indeterminado.

dil Junta Comercial, lndustrial e Sêrviços do Distrito Fêderal
W C"ntÍi"o registro sob o n" 1824294 ern Oglo4t2o22 da Empresa ECAP ENGENHARTA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN2217407397 -
W& tStOgtZOZZ. AutenticaÇào: 994F887F84F930E4564540C0716í 6D4AF5DC 14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Sêcretário-GeÍal. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov.br e inÍorme no do protocolo 221025.3A3-O e o códiqo de sêguranÇa 3nop Esta cópia foi âutenticada
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Gerê|. 
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4.2 A renúncia ou destituição de Administrador deverá ser comunicada por escrito à Sociedade,
tornando-se eficaz perante terceiros após a averbação no Registro de Empresas nos 10 (dez) dias

subsequentes e a publicação do ato de renúncia ou destituição nos termos da lei.
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CLAUSULA QUINTA- DA SUCESSÃO
5.í O falecimento de qualquer dos sócios não implicará dissolução da sociedade, que poderá
prosseguir com os herdeiros do sócio falecido e será pago aos mesmos, caso não integrem a

sociedade, o valor correspondente as suas quotas de capital e a sua participação nos lucros líquidos
apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral especifico para esse fim.
5.2 Os valores devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte Íorme: 40% (quarenta
por cento) no prazo de dois meses, e 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; 30% (trinta por

cento) no prazo de doze meses.

5.3 Serão regidas pelas disposições do Código Civil (lei n' í0.406/2002), aplicáveis a matéria, tanto
a retirada de sócio quanto a dissolução da sociedade.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA
6.1 Os negócios societários desta empresa, afeto dos objetos sociais no que tange a intermediação
imobiliária e administração de imóveis, compete ao administrador e corretor de imóveis Rodrigo
Ferreira Nogueira, inscrito no CRECI - 8'região sob o n" 007876.

CLÁUSULA SÉTIMA- ExERcícIO SOCIAL
7.1 O exercício social coincidirá com o calendário civil, começando no dia '1" de janeiro e têrminando
em 31 de dezembro de cada ano.

7.2 No final de cada exercício fiscal serão elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade
exigidas pela legislação societária e fiscal para tal exercÍcio.

7.3 O destino dos lucros líquidos da Sociedade verificado ao final de cada exercício será determinado
por quotistas representando a maioria do capital social, podendo ser: (a) distribuído aos quotistas, na

proporção ou não de suas respectivas participações no capital social, ou seja, distribuição

desproporcional; (b) retido, total ou parcialmente, em conta de Lucros Acumulados ou em reserva da

Sociedade; e/ou, (c) capitalizado na proporção das respectivas participações dos quotistas no capital

social da Sociedade.

7.4 A Sociedade poderá levantar balanços e demonstrações de resultado intermediários, em

periodicidade mensal, lrimestral e semestral, preparados com propósitos fiscais ou para distribuição de

lucros apurados com base em tais balanços, na proporção de suas participações no capital social da

Sociedade, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social.

L Íl
U

CLÁUSULA OITAVA- DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS
8.1 Os quotistas reunir-se-ão, ordinariamente, 1 (uma) vez por ano, nos 4 (quatro)

b

MESES

rtL Junta Comercial. lndustrial e Sêrviços do Distrito Feõeral
ffi C",tln.o r.gistro sob o n" 1824294 em Oglo4l2}22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22'174O73}7 -
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subsequentes ao encêrramento do exercício social, com o objetivo de tomar as contas dos

Administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e designar

Administradores, quando for o caso, e, extraordinariamente, sempre que necessário para deliberar

sobre assuntos de interesse da Sociedade.

8.2 Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a realização da Reuniáo Anual de Quotistas, as

Demonstrações Financeiras da Sociedade deverão ser postas à disposição dos quotistas, por escrito,

com prova de recebimento.

8.3 A Reunião de Quotistas poderá ser convocada pelo Administrador da Sociedade ou por qualquer

quotista, mediante notificação via carta registrada, fax ou e-mail com 8 (oito) dias de antecedência, com

indicação das matérias a serem tratadas.

A.4 Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nesta cláusula quando todos os

quotistas comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia

8.5 A Reunião de Quotistas torna-se dispensável quando todos os quotistas decidirem, por escrito,

sobre a matéria que seria objeto dela.

8.6 As Reuniôes de Quotistas serão instaladas, em primeira convocaçáo, com a presença de

quotistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, e, em segunda

convocação, com qualquer número de quotistas.

8.7 Qualquer quotista poderá votar por carta, fax ou e-mail ou poderá ser representado por outro
quotista ou advogado mediante mandato com especificação dos atos autorizados a praticar, devendo

o instrumento ser levado ao registro juntamente com a ata.

8.8 As deliberações tomadas de conformidade com a lei e este Contrato Social vinculam todos os

quotistas, ainda que ausentes ou dissidentes.

CLÁUSULA NONA- DA NÃO INCURSÃO EM CRIMES
9.1 O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de

exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou

por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou

contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

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

& Junta Comercial. lndustrial e Serviços do Distrito Fêderal

ffi Cea,Íico tegistro sob o no 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000'128 e protocolo DFN2217407397 -

WW lS|OS\ZOZZ. AutenticaÇão: 994F887F84F930E4564580C071616D44F5DC14. Maxmiliam PatÍiota Carneiro - Secíetário-Geral. Para validar esle
documento, acesse http://jucis-df.gov.br e inÍorme n" do protocolo 221029 3A3-O e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticada
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cLÁusuLA DÉclMA - DtssoLuçÃo e ttQuloaçÃo oa soclEDADE
10.1 A Sociedade entrará em dissolução e liquidaçáo nas circunstâncias previstas na legislaçáo ou

por decisão dos quotistas representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do capital social,

os quais indicarão o liquidante que atuará durante tal período.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ FORO

Brasília, O1 de março de 2022

Assinam digitalmênte o presente instrumento:

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA - Sócio

CAL!BRE CONSULTORIA LTDA - Sócia

Por Rodrigo Ferreira Nogueira

PAULA VILELA KLAID - Advogada

OABiDF 41O74IDF

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Fedêral
CertiÍlco regislro sob o n" 1A24294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174O7397 -
1510312022. Autenticação: 994F8a7F84F930E4564580C071616D44F5DCí 4. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n" do protocolo 221O29.3a3-O e o código de segurança 3nop Êsta cópia íoi autenticada
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriota CaÍneiro - Secretário-Gerâ1.
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1'1.1 Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pela legislação que rege a espécie e

subsidiariamente pela Lei n. 6.404176, sendo a sociedade dissolvida nos casos previstos em lei ou a

critério dos sócios se estes não mais puderem cumprir com os objetivos sociais, ficando eleito o foro

de Brasília/DF, que prevalecerá sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir

dúvidas do presente contrato social.
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(documento 01)

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA ECAP ENGENHARIA LTDA., COM

lNcoRpoRAÇÃo oo AcERVo VERTIDO PELA SANTO EXPEDTTO ADMINISTRADORA DE

BENS S.A

O presente Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da ECAP ENGENHARAI LTDA, com

lncorporação do Acervo Vertido pela SANTO EXPEDITO ADMINISTRADORA DE BENS S.A é
firmado nesta data entre as partes abaixo:

De um lado

(i)

( ii) SANTO EXPEDITO ADMINISTRADORA DE BENS S.A, sociedade empresária, com sede
na SHN, Quadra 02, bloco F, Sala 1423, Parte A, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte,

Brasília/DF - CEP: 70.702-906, inscrita no CNPJ sob o n. 45.074.9341000í-06, cujos atos

constitutivos foram devidamente registrados perante a Junta Comercial do Distrito Federal

sob o NIRE 53300024201, em 28 de janeiro de 2022, neste ato devidamente representada

na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente, Rodrigo Ferreira Nogueira,

brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, registrado

no CREfuMG 51 .906/D, expedido em 11lO7l2OO7, natural de Belo Horizonte -MG, nascido

aos 03/09/1966, residente e domiciliado na SHIS Ql 11, Conjunto 09, Casa 06, Lago Sul,

Brasília, Distrito Federal, CÉP 71.652-290, portador da CI/RG no M-3.288.289 expedida pela

SSP-MG em 18/1 th9a2 e CPF 599.877.236-91, doravante denominada ("SANTO

EXPEDTTO").

( iii) E como ANUENTE, a sócia CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA., com sede

e domicílio no SHN Quadra 02, Bloco F, sala 1422, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte,

Brasília/DF, CEP 70.702-906, inscrita no CNPJ/MF sob o número 11.15O.1181OOO1-12,

CFIDF sob o número 07.527.2661001- 12 e registro na Junta Comercial do Distrito Federal

b
t& Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
i3üE C".t,Íi.o regislro sob o no 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174O73T7 -

"ffi§l IAOZ\ZOZZ Autenticaçào: 994F887F84F930E4564580C071616D4AF5DC.14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secrêtário-Geral. Para validar este
documênto, acesse http: //j u cis.df.gov. br ê inÍorme no do protocolo 221O29.3A3-O e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticâda
digitalmente e assinadâ eô 1310412022 por Mâxmiliam Patriota Cameiro - Secretário-Gerâ|.
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ECAP ENGENHARIA LTDA., sociedade empresária com sede no SHN Quadra 02, Bloco

F, sala 1422, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, BrasíliaiDF, CEP 70.702-906, com seu

contrato social devidamente arquivado na JCDF sob o NIRE no 532.0121875-9, por

despacho de 16110120O3, CNPJ 05.945.4671OOO1-28 e CF DF 07.449.6521001-04, neste ato

devidamente representada por seu administrador Rodrigo Ferreira Nogueira, brasileiro,

casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, registrado no

CREA/MG 51.906/D, expedido em 11lO7l2OO7, natural de Belo Horizonte -MG, nascido aos

03/09/í 966, residente e domiciliado na SHIS Ql 11, Conjunto 09, Casâ 06, Lago Sul, Brasília,

Distrito Federal, CEP 71.652-290, portador da CI/RG no M-3.288.289 expedida pela SSP-

MG em 1811111982 e CPF 599.877.236-91, doravante denominado ("ECAP");

E, de outro lado:

/)
6

d



CI[1V

i rJ er

a,!

sob o número 5320158511-5, neste ato representada por Rodrigo Ferreira Nogueira, acima

qualificado

ECAP e SANTO EXPEDITO são, em conjunto, denominadas "PaÉes" e, isolada e indistintamente,

"PaÉe".

RESOLVEIV as Partes, de comum acordo, e na melhorforma de direito, firmaro presente Protocolo
e Justificação de Cisão Parcia! ("Protocolo"), com fulcro nos artigos 223 a 234 da Lei 6.404176,

e de acordo com os seguintes termos, condlções e justiflcativas:

1. JUSTIFICATIVA
1.1 . O objetivo da cisão parcial da ECAP é a segregação do Acervo Destacado descrito no ANEXO

A, que será vertido e incorporado pela SANTO EXPEDITO.

1.2. A presente operação de cisão parcial faz parte de projeto de reestruturação societária do

grupo empresarial das Partes e tem o escopo de proporcionar maior eficiência e eficácia no

gerenciamento dos ativos do grupo, em termos operacionais, administrativos e financeiros,

visando a otimização dos seus recursos, proporcionando melhor organizaÇão estrutural e

tornando mais eficiente seus negócios sociais.
'1 .3. Após minuciosos estudos, os quotistas entendem que a cisão parcial da ECAP com versão

de parte do ativo, passivo e intangível para SANTO EXPEDITO proporcionará uma melhor

organização operacional e administrativa das sociedades envolvidas, atendendo aos

intêresses de todos os quotistas, inclusive econômico-financeiros, tornando assim mais viável

a continuidade dos negócios sociais e a abertura de novas frentes de trabalho.

1-4. Assim, as Partes desejam cindir a ECAP, consoante o artigo 229 da Lei 6.404176, de forma a

viabilizar a segregação e incorporação do patrimônio no valor de R$ 29.074.945,90 (vinte e

nove milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),
pela SANTO EXPEDITO, conforme descrito no ANEXO A do presente Protocolo.

1.5. Pelos motivos acima expostos, as Paúes decidem proceder à cisão parcial da ECAP com

versão do Acervo Destacado para a SANTO EXPEDITO, observado o disposto no presente

Protocolo.
2. CISÃO PARCIAL DA ECAP
2.1. As Partes se comprometem a submeter a ECAP a uma cisão parcial, nos termos do artigo

229 da Lei 6.404176, com a subsequente incorporação do patrimônio cindido pela SANTO

EXPEDITO ("Ooeracão").
2.1.1. Os ativos, passivos e parte do patrimônio líquido da ECAP descritos no ANEXO A

deste Protocolo, definidos de comum acordo entre as Partes e submetidos à avaliação

de empresa especializada indicada pelas Partes ("Acervo Destacado"), seráo

vertidos para a SANTO EXPEDITO.

2.2. O presente Protocolo deverá ser submetido à aprovação dos quotistas da ECAP e dos

acionistas da SANTO EXPEDITO, bem como pelos órgãos de administração competentes de

ambas as Partes, nos termos do artigo 229 da Lei 6.404176, cabendo à administração das

Junta ComeÍcial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
CertiÍico registro sob o n' 1824294 em ogl14l2j22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LÍDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174O7397 -
1510312c22. Autenticaçáo: 994Fa87F84F930E4564580C071616D44F5DC't 4. Maxmiliam Patraota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar êste
documento, acesse http://ju cis.df.gov. br e informe n" do protocolo 221029.383-0 e o código dê segurança 3nop Esta cópia Íoi autênticada
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriota CameiÍo - Secretá.io-Gêral.
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4.2

4.3

3.2
4.

4.1

respectivas Partes promover o arquivamento dos atos da cisão parcial nos registros mercantis
competentes.
2.2.1. A ECAP realizará alteração contratual que deliberará a aprovaçáo da cisão e

subsequente destinação do patrimônio descrito no ANEXO A do presente Protocolo,
sem redução de capital social da empresa, refletindo o disposto neste Protocolo e a
Operação ora contemplada.

2.2.2. A SANTO EXPEDITO realizará Assembleia Geral Extraordinária que deliberará a

aprovação da incorporação da totalidade do patrimônio descrito no ANEXO A do
presente Protocolo, refletindo o disposto neste Protocolo e a Operação ora

contemplada.
NOMEAçÃO DE PERTTOS

Por meio deste instrumento, as Partes, neste ato, indicam a seguinte empresa especializada
para elaborar o Laudo de Avaliação: BÚssoLA sERVIÇos DE CoNTABILIDADE ElRELl,
com sede na QNA 54 Lote 05, Sala 103, Edifício lris, Taguatinga Norte, Brasília-DF, CEP
72.110-540, CNPJ 09.383.033/0001-32, CFTDF 07.499.4571001-96, N|RE 53.6.0041237-9,
representada por CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, contador, com registro no CRC/DF 01 1081/0-6, identidade no

687.834 SSP/DF, CPF 296.690.061-04, residente e domiciliado na Rua 12 Chácara 321 , Casa
78, Residencial lnajá, Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72.OO7-82O; LIDIANE MICHELE

CAZZANIGA, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, contadora,
registrada no CRC/DF sob o número 02167310, CPF 227.622.908-05, identidade número
2829071 SSP/DF, residente e domiciliada SMAS, Trecho í, Lote C, Bloco M, Apartamento
7O3, Zona lndustrial do Guará, Brasília DF, CEP 71.215-3OO; MICHELLY BÁRBARA DA

CRUZ, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, contadora, registrada no

CRC/DF sob o número 027206|0-3, CPF 106.130.206-77, identidade número 16.232.684

SSP/DF, residente e domiciliada na QD 55 Lole 15117, Bloco 2E}, Edifício Rio Sena, Setor

Central, Gama, Brasília-DF, CEP 72.405-550.
A indicação está sujeita à ratificaçáo pelos Quotistas das Partes.
DATA BASE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO
A lncorporação terá por reÍerência, para fins de avaliaçâo patrimonial, a data base de

31 I1212021 ("Data Base").
A operação de cisão parcial deverá ser efetuada tendo por base a avaliação da parcela cindida
que compõe o patrimônio líquido da ECAP, avaliação esta consubstanciada em laudo de

avaliação elaborado pela empresa especializada acima nomeada pelas Partes, em

conformidade com os princípios de contabilidade geralmente aceitos, a partir do balanço
patrimonialeSpecia|menteleVantadonaDataBase(.,Eg!g.n.@!',),observadosos
critérios contidos nos artigos 182 a 184 da Lei n. 6.404176.

O Balanço Patrimonial especialmente levantado na Data Base para a Operação, consta do

LAUDO DE AVALIAçÃO (documento 02).

cRlTÉRros DE AVALTAçÃO DO PATRTMÔi.ilO r-lQUrOO5

§-

lib Junta comercial. lndust.ial ê Serviços do Distrito Federal
)ffi C"aifr"o registro sob o n" 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22'174O73}7 -
WW IAOUZOZí. Autenticação: 994F887F84F930E4564580C0716í 6D4AFsDC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acessê http://jucis.df.gov.br e informe nõ do pÍotocolo 221029.383-0 e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriota Carneiro - SecretáÍio-Geral.
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5.1. Os elementos patrimoniais a serem vertidos por cisão parcial para a SANTO EXPEDITO serão
avaliados pelo valor contábil, conforme figuram no Balanço Patrimonial, observados os
critérios conlidos nos artigos I 83 e 184 da Lei 6.40411976, coerentes com a continuidade das
operaçôes, e devidamente submetidos a exame da empresa especializada que elaborará o
competente Laudo de Avaliação Patrimonial para Cisão Parcial.

6. ELEMENTOS PATRIMONIAIS A SEREM VERTIDOS E REMANESCENTES
6.1 . A cisão parcial compreenderá a versão, para a SANTO EXPEDITO, de elementos

patrimoniais da EGAP, correspondente a ativos, a passivos e ao patrimônio líquido, conforme
demonstrado no ANEXO A-ACERVO DESTACADO do presente Protocolo, no valor total de
R$ 29.074.945,90 (vinte e nove milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco
reais e noventa centavos), e no BALANçO PATRIMONIAL ESPECIAL, levantado em

3111212021, constante do LAUDO DE AVALIAçÃO (documento 02) elaborado pelos peritos

ind icados.
6.2. Foram cindidos os imóveis descritos no Acervo Destacado - ANEXO A do presente

instrumento, no valor total de R$ 29.074.945,90 (vinte e nove milhões, setenta e quatro mil,

novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), tendo como contrapartida a

quitação da dívida com o sócio Rodrigo Ferreira Nogueira, acima qualificado, no valor de R$

24-147.400,79 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos reais e
setenta e nove centavos), da qual dá plena quitação nada mais havendo a reclamar; e R$

4.927.545,11 (quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco
reais e onze centavos) de parte dos Lucros Acumulados registrados.

6.3. Parágrafo segundo: A sócia CALIBRE ENGENHARIA LTDA, ANUENTE, acima qualificada,

renuncia ao exercício do direito de preferência, nada tendo a se opor em relação à cisão do
patrimônio, a favor do sócio RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA.

6.4. Consequentemente, o patrimônio líquido da ECAP passará de R$ 77.382.596,70 (setenta e
sete milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e setenta

centavos) para RS 72.455.051,59 (setenta e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco
mil, cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), sendo que o patrimônio líquido

remanescente da ECAP passará a ter a composição descrita no LAUDO DE AVALIAçÃO
(documento 02).

6.5. A redução do patrimônio líquido não foi no valor total dos ativos, tendo em vista que foi

realizada a quitação de uma dívida com o sócio RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA, no valor
de R$ 24.í47.400,79 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil, quatrocentos reais

e setenta e nove centavos), conforme deÍinido no item 6.2;

7, CAPITAL SOCIAL DAS PARTES
7-1 . Se aprovada a Operação pelos quotistas da ECAP e pelos acionistas da SANTO EXPEDITO,

o capital social da SANTO EXPEDITO será aumentado em R$ 29.074.945,90 (vinte e nove

milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),

mediante a emissão de 29.074.000 (vinte e nove milhões e setenta e quatro mil) açôes

ordinárias nominativas, sem valor nominal, de maneira a refletir a versão e incorporação de

§

Á

.áf Junta Comercial. lndustrial e Serviços do Distrito Federal
ffi C"rliln.o r.gistro sob o no 1824294 em OglO4t2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22'174O7317 -
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parte do patrimônio da ECAP, conforme Acervo Destacado - ANEXO
instrumento.
O capital social da ECAP não será reduzido.

do

7.2
7.3 A SANTO EXPEDITO terá seu capital social aumentado em decorrência da Operação,

observado o disposto no Laudo de Avaliação Patrimonial para Cisão Parcial. Como
consequência o capital social da SANTO EXPEDITO ficará assim distribuído entre os sócios:

Sócios Ações Valor (R$) Percentual 7o

Rodrigo Ferreira Nogueira 29.O74.750 29.075.695,90 99,99%

Marcelo Pinheiro Nogueira 125 125,OO 0,005%

Pedro Pinheiro Nogueira 125 í 25,00 0,005%

Total 29.075.000 29.075.945,90 100,0%

8. VARrAçÕESPATR|MONTATS
8.1. As eventuais variações patrimoniais posteriores ao Laudo de Avaliação Patrimonial, relativas

aos elementos patrimoniais vertidos, bem como qualquer ato ou fato a eles relacionados e

que porventura náo tenham sido reconhecidos na escrituração comercial e fiscal, e que

posteriormente venham a ser identiÍicados, serão consideradas como pertencentes à

Sociedade Cindida ou, em se tratando de conta que permaneça na ECAP, como pertencente

a esta sociedade.
8.2. Efetivada a cisão parcial e incorporação de parcela do patrimônio da ECAP pela SANTO

EXPEDITO, os atos, negócios e operaçóes realizadas pela ECAP e pela SANTO EXPEDITO

a partir de 01lO3l2O22 serão contabilizados diretamente nas sociedades a que competirem,

efetuando-se os lançamentos necessários nos livros contábeis pertinentes.

9. APURAçÃO DE RESULTADOSEAPRESENTAçÃODEOBRIGAçÕESACESSÓRIAS
9.1. A ECAP e a SANTO EXPEDITO apurarão seus respectivos resultados e apresentarão as

respectivas obrigações acessórias, quando aplicáveis, no devido prazo legal, conforme

indicaçáo abaixo:
a. Obrigações acessórias no âmbito do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,

englobando:
. Escrituração Contábil Digital - ECD, até o último dia útil do mês subsequente ao do

evento (art.5o, §4o, lN RFB no 1.42O12O13);
. Escrituração Contábil Fiscal - ECF, ate o último dia útil do 3o (terceiro) mês

subsequente ao do evento (art. 30, §2o, lN RFB n" 142212O13): e
. Escrituração Fiscal Digital - EFD-Contribuiçôes, até o 10" (décimo) dia útil do 2'

(segundo) mês subsequente ao que sê refira a escrituraçáo (arl. 70, lN RFB no

1.252t2O12).

Entrega da DCTF até o 150 (décimo quinto) dia útil do 2o (segundo) mês subsequente ao mês

de ocorrência dos fatos geradores (art. 5o §1o, lN RFB n" 1.599/15);

r& Junta Comerciâ|. lndustrial e Serviços do Distrito Fêderâl
l C"rtifi"o registro sob o na 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22'17407397 -

Wd&'tS|OS|ZOZZ. Autenticação: 994FEE7FA4F930E45645BOCO7í 6í 6D4AFsDC'14. Maxmiliam Patriota Carnêiro - Secretário-Geral. Para validar este
documenlo, acesse http://iu cis.df.gov. br e inÍorme no do protocolo 2210293A3-O e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autenticada
digitâlmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Pãtriota Carneiro - Secretário-Geral.
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10.

10.1

11.
11.1

12-
12.1

b. Entrega da DIRF, relativa aos seus beneficiários, até o último dia útil do mês subsequente
ao da ocorrência do evento;
. Exceto se o evento ocorrer no mês de janeiro de 2016, caso em que poderá ser

apresentada até o último dia útil do mês de março de 2016, (art.9o, §1o, lN RFB no

1.547115): e
. Cumprimento de obrigações acessórias municipais e atualização de cadastros e

registros municipais.
RESPONSABILIDADE
Em conformidade com o disposto no art. 233, parágrafo único, da Lei 6.404176, a cisão parcial

da ECAP será realizada sem solidariedade, de maneira que a SANTO EXPEDITO será

responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em relação ao Acervo
Destacado. A ECAP igualmente apenas será responsável pelas obrigações relacionadas à

parcela do patrimônio que permanecerá nesta sociedade, não sendo de nenhuma forma

responsável pelas obrigações relacionadas ao patrimônio vertido para SANTO EXPEDITO,

RENÚNCIA AO DIREITO DE RETIRADA E DE REEMBOLSO
As Partes renunciam ao direito de retirada, bem como ao direito de fixar o valor de reembolso

das quotas ou ações a que teriam direito como dissidentes da cisão, uma vez que a totalidade

das Partes, desde já, manifestou interesse pela cisão e manifestou a intenção de aprová-la.

DrsPosrçÕES GERATS

As Partes elegem o foro da Circunscrição de Brasília/DF para a solução de qualquer

controvérsia oriunda do presente Protocolo.

E, estando certas e ajustadas, assinam as Partes o presente Protocolo

Brasília/DF, 01 de março de 2022

ECAP ENGENHARIA LTDA
por Rodrigo Ferreira Nogueira
SANTO EXPEDITO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
por Rodrigo Ferreira Nogueira

CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
por Rodrigo Ferreira Nogueira
Paula Vilela Kladi
OAB 41074/UFDF

g
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Registro Digital
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ldentificação do Processo

Anexo

Número do Processo Módulo lntegrador

DFN2217407397

Data

14t0312022

ldentificação do(s) Assinante(s)
CPF

- lntemet Banking, Selo Prata -

Data Assinatura

oalo412022

oato412022

Número do Protocolo

22tO29.383-0

Nome

PAULA VILELA KLADI

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g

Selo Ouro - ÇertiÍicado Digital, Sêlo Prata - Banco
Cadaslro via lntemet Bânking

Selo Ouro - CêÍtiÍicâdo Digitâl

utilizand selo( S od) inte(so( sêgu

1

Junta Comercial, lndustrial e Servigos do Distrito Fêderal
CertiÍico regjstro sob o n. 1824294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174O7397 -
151O3t2O22. Autenticação: 994FBA7F84F93OE45645BOC071616D4AF5DC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar êste
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digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patrjota CarneiÍo - secretárjo-Geral. 
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(documento 0í )
ANEXO A - ACERVO DESTACADO

pRorocoLo DE JUslFtcAÇÃo DE crsÁo PARCIAL
ECAP ENGENHARIA LTDA
cNPJ 05.945.467 IOOO1 -2A

Executive OÍfice Tower
Endê Entrada no 87 Bloco "F" Quadra 02 Setor Hoteleiro Norte - SH/NORTE

100

SALAS

Área total
M2 Custo R$lnscrição IPTU

Área Privativa
M2Sala Pavimento no matrícula Cartório

52,32m2 176.563,3í51210282 29,831416 140 103.640
54,47m' 140.528,67'!03.639 20 RGI do DF 51210443 31,061415 140
50,84m' 142.464.3651210142 28,98't417 14" 103.641 20 RGI do DF
50,84m' 432.204,8651210150 28,98141A 103.642 2' RGI do DF

36,72 63,26m2 182.901,48'103.541 20 RGI do DF 5120542X1021 10.
VAGAS DE GARAGEM

Custo R$lnscrição IPTU
Área Privativa

M2
Área total

Vaqa Subsolo n" matrícula Cartório
10,78m2 53.171 ,54103.008 20 RGI do DF 5í 2038553o

50.986,365120519X 17 J2m21 03.1 07 2'RGI do DF
17 ,12m' 53.171,9451205203101 1 03.1 08 2' RGI do DF

50.986.3617 j2m',í 03.076 20 RGI do DF 5120492469
1.762.979jATotal

fl
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Custo R$
lnscrição

IPTU

Area
Privativa Área total

Sala Pavimento
no

matrícula Cartório
7A.37 5,22153.900 '1o RGI do DF 51427370 36,07 57,69232

57,82 78.551.83153.810 1' RGI do DF 51426471 36,15156 1o ss
79.394,133o 153.973 í" RGI do DF 5142A105 36,54 5A,44341

166,67 266,54 362.110,07356 3o í 53.988 1" RGI do DF 51428253
94.229,5944,54 69,3611.SS 2o ss 156.217 1o RGI do DF 52054683

52054721 49,83 71,2015-SS 2o ss 156.221 1' RGI do DF
101 ,77 148,71 202.O31,1724-SS 2o ss 156.230 1o RGI do DF 52054721
96,00 145,53 197.710,9612-S 1o ss 156.249 1o RGI do DF 52054721
40,59 61,53 83.592,0816-5 ío ss í 56.253 1o RGI do DF 52055051

81.499,9059,99 59,9917-S 1o ss 156.254 1o RGI do DF 5205506X
81.499,9052055078 39,57 59,99í8-S 1o ss 156.255 í' RGI do DF
79.584,3352055639 38,64 58,58206 156.309 1" RGI do DF

58,58 79.584,3352055655 38,64204 20 156.3í 1 1o RGI do DF
61,15 83.075,8310 RGI do DF 52055868 40,34227 20 156.330
84,38 114.635,í310 RGI do DF 52055876 55,66224 '156.33'1

51,66 7 4,31 í 06.388,68156.332 1o RGI do DF 52055884
77.642,3537,72 57,í82o I 56.333 1' RGI do DF 52055892
77 .682,3537,72 57,1420 156.334 1o RGI do DF 52055906231

59,37 80.657,5952055914 39,16232 156.335 1o RGI do DF
Área

Privativa
M2

Área totat
Custo R$

no
matrícula Cartório

lnscrição
IPTUVaga Su bsolo

17,03 23.136,241 53.370 1o RGI do DF 5143038X4 4o
23.136,2451430762 17 ,031 53.408 1' RGI do DF44
23.136,2417,O340 153.441 ío RGI do DF 5143109277

17,O3 23.136,245143112280 4 153.444 í" RGI do DF
17,O3 23.136,24514312034o '153.452 ío RGI do DF

23.136,2451431238 17 ,O3153.455 1' RGI do DF91

17.O3 23.136,245143126294 153.458 1' RGI do DF
23.136,2451431297 17 ,O3I 53.461 '1' RGI do DF97

17,O3 23.136,2451431327100 4o í 53.464 I' RGI do DF
23.136,2417 ,O35143196340 1 53.528 1o RGI do DF166
23.136,2417,031' RGI do DF 51432072177 40 153.539
23.136,24'17,o35143024X159
221A5,2516,331" RGI do DF 520573993o 156.150

16,33 22145,25156.0í 2 1o RGI do DF 5205599X4o

16,33 22iA5,2552056015í 56.0í 4 10 RGI do DF112
16,33 22.185,255205608240 '156.021 10 RGI do DF119

22.145.2516,3352056104156.023 1' RGI do DF121
22.185,2516,3352056902156. í 01 1' RGI do DF193
22.185,2516,3352056910156. í 02 ío RGI do DF200
22.'t85,2516,3352056929156.103 1o RGI do DF20'l
22145,25't 6,335205703830 156.114 1o RGI do DFo

í 6,33 22.185,2552057046156.115 1o RGI do DF7 3o
22.185,2516,33520570623o 156.117 1o RGI do DFI

u!É,

,i
.,

Advanced Centro Clínico Sul
Endere Lotes nos 69-A a 70-A da Quadra 915 do SGA,/SUL

229
230

43
'Í 10

Página 6/'t 0

I

r
Junta Comercial, lndustriâl ê Serviços do Distrito Fêderal
CertiÍico resistro sob o no 1824234 em OgtO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000'128 e protocolo DFN22174O7397 -
-l5tO3t2O22. Autenticaçáo: 994F887F84F930E4564580C071616O44F5DC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validâ. êstê

documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe n" do protocolo 221029.3a3-O e o código de sêgurança 3nop Esta cópia foi autenticadâ
digitalmente e assin ada em 1310412022 por Maxmiliam Palriota Cameiro - secretário-Geral. 

pág. .t 9/33

0
w

\

96.729,34

88

3o 153707 ] t" RGI do DF



cFi"tv

Cartório
lnscrição

IPTU

Área
Privativa

M'
Área total

M2

-_w_
dísto R$Vaga Subsolo

16,33 22.185.2510 30 156.118 1o RGI do DF 52057070
22.185,2531 3o 156.138 ío RGI do DF 52057275 16,33

16,33 22.185,2552 J 156.157 1' RGI do DF 52057461
16,33 22.145,2590 3o 156.193 10 RGI do DF 52057828

1' RGI do DF 52057941 16,33 22.185,25102 '156.205

Total 2.767,613,65

ION - Escritórios Eficientes

SALAS

Custo atualSala Pavimento
Matrícul

a Cartório
lnscrição

IPTU

Área
Privati
va M2

Área
total M2

5247186X 33,11 33,11 249.348,1',1'1010 1o PAV (PISO ALFA 2) 130.939 2" RGI do DF
52A7187A 31 ,42 31 ,42 236.620,89101 1 1o PAV (P|SO ALFA 2) 130.940 2" RGI do DF

32,7 5 246.636,981012 í" PAV (P|SO ALFA 2) 130.941 2" RGI do DF 52871886 32,75
249.950,58130.942 20 RGI do DF 52471894 33,19 33,1910í 3 1. PAV (Prso ALFA 2)

2" RGI do DF 52871908 31,6í 31,61 238.051,761014 ío PAV (PtSO ALFA 2) 130.943
57 ,29 57,29 431 .445,2A1015 1o PAV (PISO ALFA 2) í 30.944 20 RGI do DF 52871916

77,19 581 .31 0,1 Iío PAV (P|SO ALFA 2) í 30.945 20 RGI do DF 52871924 77,19
30,93 30,93 232.930,751o PAV (P|SO ALFA 2) 130.946 2o RGI do DF
32,57 32,57 245.2A1,421 018 í" PAV (P|SO ALFA 2) 2o RGI do DF 52871940

32,57 245.241 ,42í 019 ío PAV (P|SO ALFA 2) 130.948 20 RGI do DF 52871959 32,57
245.281 ,42'130.949 20 RGI do DF 52871967 32,57 32,571020 '1'PAV (PISO ALFA 2)

2" RGI do DF 5287197 5 32,57 32,00 245.241 ,421021 1o PAV (P|SO ALFA 2) 130.950
33,29 33,29 250.703,671022 ío PAV (P!SO ALFA 2) 130.951 2" RGI do DF 5287í 983

33,44 251.833.31130.808 20 RGI do DF 52A70553 33,440020-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA)
52870561 32,7 5 32,7 5 246.636,980021-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) í 30.809 2o RGI do DF
52A7057X 32,75 32,7 5 246.636,980022-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) í 30.810
52870588 31 ,97 31,97 240.762,88SEMIENTERRADO (PISO ALFA) í30.8íí 2" RGI do DF0023-sE

31,97 240.762,44í 30.812 2o RGI do DF 52870596 31 ,970024-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA)
31,97 240.762,A8130.813 2" RGI do DF 5287060X 31 ,970025-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA)

30,6 30,60 230.445,550026-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.814 20 RGI do DF 52870úA
4A,14 362.537,540027-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.815 2o RGI do DF 52470626 4A,14

362.537,54130.816 2' RGI do DF 52870634 48,14 48,140028-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA)
2" RGI do DF 52470642 31,29 31 ,29 235.641,870029-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.8'17

52870650 32,59 32,59 245.432,O40030-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.818 20 RGI do DF
32,59 32,59 245.432,O4130.819 20 RGI do DF 528706690031-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA)

32,59 245.432,O4130.820 20 RGI do DF 52870677 32,590032-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA)
250.176,5152870685 33,22 33,220033-sE SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.421 20 RGI do DF

33,22 33,22 250.176,51SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.822 20 RGI do DF 52870693
34,14 257.180.24SEMIENTERRADO (PISO ALFA) 130.823 2' RGI do DF 52870707 34,15
Total 7.850.51 1,68

End Quadra 60í Setor de Grandes Áreas Norte

1016
1017

0034-sE
0035-sE

&
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Centro Empresarial Brasília
Ende Lote no L-S-TV do SRTV/SUL

Edifício Victoria Medical Center

SALAS
F

Sala Pavimênto n" matrícula Cartório
lnscrição

IPTU
Ârea

Privativa m' Área total m' Custo R$
323 2 90.972 1o RGI dô DF 461 1 381 I 34,53 51,05
321 s0.s70 1' RGI do DF 46113797 46,55 68,83 1 15.000,00

VAGAS DE GARAGEM

Vaqa Su bsolo n" matrícula CaÉório
!nscrição

IPTU
Área

Privativa m2 Área total m2 Custo R$

138 20 89.986 1' RGI do DF 46107126 13,62 20.000,00
122 2o 89.S70 1o RGI do DF 46106979 13,62 50.000,00
1í5 2o 89.963 1o RGI do DF 46106901 13,62 25.000,00

Total 420.000,00

Ende Edifício Victoria Medical Center - Bloco O Área Es ecial da Ql 15 do SHI/SUL

1088

VAGAS DE GARAGEM

Gasas Lago Sul
Endere Ql 4/06 do SHI/Sul

Galpão Taquari
Endere Lotê í 't Av Comercial Trecho 01, SHTQ

Ta uan
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CONSULTORIOS

Consultório Pavimento n" matrícula Cartório
Área

Privativa mz Área total m' Custo R$
lnscrição

IPTU
14A.247 1o RGI do DF 506'15599 30,90 56,04 152.985,00

Vaqa Subsolo no matrícula Cartório
lnscrição

IPTU
i\rea

Privativa mz Área total m2 Custo R$
JC 2o í 48.058 ío RGI do DF 506'16072 17,46 19.740,00

Total 172.725,OO

CASAS E LOTES

Lote e Casa Clu ad ra
no

matrícule Cartório lnscrição IPTU
Area de

Construçáo m2 Gusto R$
4 Qt 4/6 13.210 1' RGI do DF 030í 4649 1247,57 2.902.603,06
t ot 4/6 26.704 1o RGI do DF 03014665 776,00 1.805.445,76

Total 4.704.O48,42

GALPÕES
Galpão Lotê no matrícula Cartório lnscriçáo IPTU Custo R$

11 85.540 2' RGI do DF 48353620 2938,38 3.724.646,9A

w

\

210.000,00

Área total m'



SALAS
U

Sala Pavimento
n"

matrícula Cartório
lnscrição

IPTU
Área

Privativa m'
Área total

m Gusto R$
30 Sobreloia 121 .242 20 RGI do DF 52120139 37 ,11 71 ,34 269.240,92
29 Sobreloia '121 .24'l 20 RGI do DF 52120120 35,97 69,1 5 260_97 5,7 4
28 Sobreloia 121 .240 2" RGI do DF 52120112 35,97 69,1 5 260.97 5,7 4
27 Sobreloia 121 .239 20 RGI do DF 52120104 35,97 69,1 5 260.97 5.7 4
26 Sobreloia 121 .23A 69,1 5 260.97 5,7 420 RGI do DF 52120090 35,97
25 Sobreloia 261.315,41121 .237 20 RGI do DF 5/200a2 35,97 69,24
12 Sobreloia 121.224 2'RGI do DF 52í 19955 40,30 77,OO 290.602,05
11 Sobreloia 12't .223 56,73 214.102,O12'RGI do DF 52119947 29,51
I Sobreloja 121.221 2' RGI do DF 52119920 29,45 56,61 213.649,12
ô Sobreloia 12',1 .220 2' RGI do DF 521 19912 29,45 56,61 213.649,12
7 Sobreloja 121.219 20 RGI do DF 52119904 29,45 56,6í 213.649,12

APARTAMENTOS
Aparta
mento Pavimento

n"
matrícula CaÉório

Área
Privativa m2

Área total
m' Custo R$

1219 12" 121.47A 2" RGI do DF 52123154 26,27 50,50 í 90.589,66
1407 14 121.506 2'RGI do DF 52121607 29,45 56,61 213.649,12
1009 100 121 .428 29,45 56,61 213.649,'.|252121828
409 121 .30A 20 RGI do DF 52121763 29,45 56,61 213.649,12

1o 121.245 2" RGI do DF 52120163 29,45 56,6í 213.649,12
1o 121.244 52120155 29,45 56,61 213.649,12

Total 3.717.630,56

0rp,,1v

't rr.
í t l,

Empresa Alvorada de Hotéis S/A
End Bloco "E", Quadra 04 Setor Hoteleiro Norte - SH/NORTE

í03
102

Av. Antonio Carlos
Ender Avenida Antônio Carlos lote í0-A e í1-A uadra no 338 Pam ulha

Avenida do Contorno
End Lote no í0 e no I do uarteirão no 55 da 12" S o Urbana

Edifício Hari-on
Endere o: Rua Dr. S lvio Menicucci, n" 724

LOJAS
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GALPÕES
Galpão Lote n" matrícula CaÉório Área Privativa m' Área total m' Custo R$

6.366 10-A e 1í-A 1A.231 5o RGI de BH 3000,00 3000,00 1 .947.344,37

SALAS
Sala Pâvimento no matrícula Cartório Área Privativa m' Area total m2 Custo R$
1004 x 56.540 70 RGI de BH 22,54 30,67 30.000,00

VAGAS DE GARAGEM
Vaga Pavimento n" matrícula Cartório Área Privativa Area total m'

13 20 56.40í 70 RGI de BH 25,30 30.000,00
Total 60.000,00

Loia Su bsolo n" matrícula Cartório Area Privativa Arêa total m' Custo R$
J subsolo 74.312 3" RGI de BH íí6,í6 122,91 41 .217 ,OO

2 subsolo 74.311 3" RGI de BH 138,36 152,93 75.000,00
Total 116.217,O0

2" RGI do DF

2o RGI do DF

ü



, ..1
át,/

EdifÍcio Maria Augusta Nogueira
Endere o: Avenida Álvares Cabral n'978 lote S uadra í0 da 9a o Urbana

Contagem (Íração ideal de 50%)
Endereço: Bairro Cidade lndustrial, parte do lote no 01 , do quarteirão no 19, parte do lote n" 07 do quarteirão n" 20 e 2
lotes do uarteião o19-A - Rua Dr. José Americo

Endere Bairro Cidade lndustrial, arte do lote n" 07 e 08, do uarteirão no 20 - rua Dr. José Americo

*-- Avenida Olegário Maciel (fração ideal dê 33,38)
Ende Avenida Ol ário Maciel, lote 16, uarteirão O4 da 2a Se o Urbana

Total Geral R$ 29.074.945,90

Brasília-DF, 0í de março de 2022

LIDIANE M!CHELE CAZZANIGA
cRc DF 02167310-0

MICHELLY BÁRBARA DA CRUZ
cRC DF O27206tO-3

q
9
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LOJAS

loia
110

matícula Cartório
Área

Privativa Área total Vaqa de qaraqem Custo R$
1 87.405 1o RGI de BH 55,00 0,026509 (fração ideal) vaga de garagem 03 e 04 350.413,76

87 .406 í" RGI de BH 60,00 O,O27 662 (fraaão ideal) vaqa de aaraoem 0í e 02 50.000,00
Total 400.413,76

LOTES
n"

matrícula CaÉório Área Privativa m' Área total m' Custo R$
110.447 CRI Comarca de Contaqem - MG 4000 7.910,00 577,651 ,50

no
matrícula Cartório Área Privativa m' Área total m' Custo R$

110484 CRI Comarca de Contaqem - Ív1G 3.500,00 577.651 ,50

LOJAS
Custo R$Loia Pavimento no matrícula Cartório Área Privativa m" Área total m'

271.471,89697/699 x 70.836 3' RGI de BH 567,00 567,00

BÚsSoLA SERVIços DE CoNTABILIDADE EIRELI
Responsável técnico Carlos César da Silva Dutra,
CRC-DF 0í í-08't/0-6
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ldentificação do Processo
Data

DFN2217407397 1410312022

ldentificação do(s) Assinante(s)
Data Assinatura

o810412022

- lnternet Banking, Selo Prata -

o81a412022

r,Íh Junta Comercial, lndustriêl e Sêrviços do Distrito Federal
ffil C"rtifi.o r"gistro sob on" 1824294 em OglO4t2O22 da Emprêsa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo OFN22174O73}7 '
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Número do Protocolo Número do Processo Módulo lntegrador

22!0.293.A3-A

006.598.331-90 PAULA VILELA KLADI

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco
Cadastro via lnternet Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouío - CêrtiÍicado Digital

Anexo

Nome

,,,: . ,1

ROD Rt co FERRE I RA ryq,ry,.ry,

l

l
I

5SS-877.236-91

a
& fi

Ub
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LAUD. DE AVALTAçÃ. Do 
"Á+iiiltãi,l§J?="o" 

ENGENHARTA LrDA E
DAS PARCELAS A SEREM VERTIDAS PARA SANTO EXPEDITO

ADMINISTRADORA DE BENS S/A

PERITOS NOMEADOS: eÚSSOLA SERVIçOS DE CONTABTLIDADE ErREL|,
com sede na QNA 54 Lote 05, Sala í03, Edifício lris, Taguatinga Norte, Brasília-
DF, CEP 72.1 10-540, CNPJ 09.383.033i0001 -32, CF/DF 07.499.457 lOOl -96,
NIRE 53.6.0041237-9, representada por CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, com
registro no CRC/DF 01 '1081/0-6, identidade no 687.834 SSP/DF, CPF
296.690.061-04, residente e domiciliado na Rua 12 Chácara 321, Casa 78,
Residencial lnajá, Vicente Pires, Brasília-DF, CEP 72.OO7 -82O; LIDIANE
MICHELE CAZZANIGA, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de
bens, contadora, registrada no CRCiDF sob o número 02167310, CPF
227.622.908-05, identidade número 2A29O71 SSP/DF, residente e domiciliada
SMAS, Trecho 1, Lote C, Bloco M, Apartamento 7O3, Zona lndustrial do Guará,
Brasília DF, CEP 71.215-3OO; MICHELLY BÁRBARA DA CRUZ, brasileira,
casada no regime de comunhão parcial de bens, contadora, registrada no
CRC/DF sob o número 027206|0-3, CPF 106.130.206-77, identidade número
16.232.6A4 SSP/DF, residente e domiciliada na QD 55 Lole 15117, Bloco 28,
Edifício Rio Sena, Setor Central, Gama, Brasília-DF, CEP 72.405-550.

Dados das empresas interessadas

ECAP ENGENHARIA LTDA, com sede sito na SAU/SUL Quadra 03 Bloco C no

22 Sala 3í 7, Parte B, Setor de Autarquias Sul, Brasília, Distrito Federal, CEP N'
70.070-934, CNPJ no 05.945.46710001-28, neste representada, na forma de seu
contrato social, por Rodrigo Ferreira Nogueira, brasileiro, casado sob o regime
de comunhão parcial de bens, engenheiro civil registro no CREA,/MG 5'l .906/D
expedido em 11 lO7l2OO7, natural de Belo Horizonte - MG, nascido aos
03i09/í 966, residente e domiciliado sito no SHIS Ql í I Conjunto Og Casa 06 -
Lago Sul - Brasília - DF, CEP N' 71.625-290; portador da CI/RG No M-3.288.289
expedida pela SSP/MG em 18/'1 111982 e CPF No 599.877.236-91(doravante
referida individualmente como "ECAP"); doravante referida individualmente
como Sociedade Cindida, e tem como acionistas: (1) RODRIGO FERREIRA
NOGUEIRA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro civil registro no CREA,/MG 51 .906/D expedido em 'l1lO7l2OO7,
natural de Belo Horizonte - MG, nascido aos 03/09/1966, residente e domiciliado
sito no SHIS Ql 1'1 Conjunto 09 Casa 06 - Lago Sul - Brasília - DF, CEP N'
71.625-29O; portador da CI/RG No M-3.288.289 expedida pela SSP/MG em
1811111982 e CPF N" 599.877,236-91 ; (2) CALIBRE CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA., com sede e domicílio no SHN Quadra 02, Bloco F, sala
1422, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.702-906,
inscrita no CNPJ/MF sob o número 1'l .150.í1810001-12, CFIDF sob o número
07.527.2661001- 12 e registro na Junta Comercial do Distrito Federal sob o
número 532015851 1-5, neste ato representada por Rodrigo Ferreira Nogueira,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil
registro no CREA,/MG 51.906/D expedido em 11lO7l2OO7, natural de Belo
Horizonte - MG, nascido aos 03/09/1966, residente e domiciliado sito no SHIS
Ql 11 Conjunto Og Casa 06 - Lago Sul - Brasília - DF, CEP No 71 .625-290;
portador da CURG No M-3.288.289 expedida pela SSPiMG em 18i1 111982 e
cPF No 599.877.236-91;

1
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Finalidades da avaliação

2. O presente LAUDO DE AVALIAÇÃO tem por finalidade avaliar o PATRIMÔN|O
LÍOUIDO da sociedade ECAP ENGENHARIA LTDA e as parcelas a serem
vertidas para a sociedade SANTO EXPEDITO ADMINISTRADORA DE BENS
S.A, sociedade empresária, com sede na SHN, Quadra 02, bloco F, Sala 1423,
Parte A, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, BrasÍlia/DF - CEP: 70.702-906,
inscrita no CNPJ sob o n. 45.074.9341000í -06, cujos atos constitutivos foram
devidamente registrados perante a Junta Comercial do Distrito Federal sob o
NIRE 53300024201, em 28 de janeiro de 2O22, neste ato devidamente
representada na forma do seu Estatuto Social por seu Diretor Presidente,
Rodrigo Ferreira Nogueira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão
parcial de bens, engenheiro civil, registrado no CREA,/MG 51.906/D, expedido
em 11lO7l2OO7, natural de Belo Horizonte -MG, nascido aos 03/09/1966,
residente e domiciliado na SHIS Ql 11, Conjunto 09, Casa 06, Lago Sul, Brasília,
Distrito Federal, CEP 7'l .652-290, portador da CI/RG no M-3.288.289 expedida
pela SSP-MG em 18/1 '1l1982 e CPF 599.877.236-9'Í, nos termos do Protocolo
e Justificativa da Cisão, a ser realizada nas empresas interessadas, pactuadas
em 01 de março de 2022, conÍorme prescrevem os arts. 229 e 226 da Lei
6.404t76.

Subsídios à avaliação

3. Como subsídios para o presente trabalho, foram considerados elementos da
empresa cindida, provenientes das seguintes principais fontes:

- BalanÇo Patrimonial Especial levantado em 3í de dezembro de 2021;
- Livros contábeis, comerciais e fiscais;
- Documentos relativos aos bens que compõem o patrimônio social; e;
- Elementos contábeis do Patrimônio Ativo e Passivo.

Critérios da avaliação

4. De posse do Balanço Patrimonial Especial, levantando em 31 de dezembro de
2021 , foram verificados os elementos que o compôem, através dos
procedimentos utilizados pela técnica contábil, e os critérios de avaliação dos
referidos elementos patrimoniais são os prescritos nos arts. 183, 184, e 189 da
lei no 6.404/76, c/c DL 159A177, pelo seu valor contábil.

Elementos patrimoniais

5. Os elementos patrimoniais da empresa cindida ECAP ENGENHARIA LTDA
bem como a parcela a ser vertida para o patrimônio da SANTO EXPEDITO
ADMINISTRADORA DE BENS S/4, são os seguintes:

Página 2l1O
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BALANçO PATRIMONIAL ESPECIAL EM31I12I2O21 E QUADRO DA CISÃO

Empresa cindida
ECAP Engenharia Ltda

cNPJ 05.945.467 tOO01 -28

Empresa receptora do capital veÉido da cindida
Santo Expedito Administradora de Bens S/A

cNPJ 45.074.934i0001 -06

Descrição
Saldo em 31112121

antes da cisáo

Saldo em
31112121 após a

cisáo Acervo vertido
ATIVO
ATIVO CIRCULAITITE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS
ESTOQUES
ATMO NÃO CIRCULANTE

-_ JTROS CRÉD|TOS
PARTES RELACIONADAS
DEPOSITOS JUDICIAIS
PARTICTPAÇÔES SOCTETÁR|AS
IMOBILIZADO
IMOVEIS DE RENDA
IMOVEIS DE RENDA - DF
IMOVEIS DE RENDA. MG
PASSIVO
PASSIVO CIRCULAT.ITE

EXIGIBILIDADES . CIRCULANTE
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR
OBRIGAÇOES SOCIAIS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER
TMPOSTOS E CONTR|BU|ÇOES A PAGAR
EMPRÉSTIMOS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
CASSIVO NÃO CIRCULANTE

.-cXIGIBILIDADES - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LUCROS A PAGAR
EIUPRESTIMOS
PARTES RELACIONADAS

PATRIMON]O LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Rodrigo Ferreira Nogueira
Calibre Consultoria e Engenharia LTDA

RESERVA LEGAL
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

í 84.087.0í'1,5í
82.959.687,08
30.371.579,76
15.093.761,88
37.494.345,44

101.127.324,43
351.628,23
252.000,00

99.628,23
74.272.725,18
2.904.311,49

23.598.659,53
19.647.869,51
3.950.790,02

184.087.0í í,5í
í3.6í5.084,86
13,615.084,86

615.302,61
342.560,75
174.639,72
27.368,82

102.178,10
9.307.576,59
3.045.458,27

93.089.329,95
93.089.329,95

3.479.213,U
38.963.883,31
50.646.232,80
77.382.596,70
25.083.'105,00
25.074.113,00

8.992,00
2.682.325,78

í 55.0í 2.065,6í
74.354.266,28
30.371.579,76
15.093.761,88
28.888.924,M
80.657.799,33

351.628,23
252.000,00

99.628,23
74.272.725,18

2.904.311,49
3.129.134,43
3.129.134,43

155.012.065,6í
13.6í 5.084,86
13.615.084,86

6í 5.302,61
342.560,75
174.639,72
27.368,82

102.178,10
9.307.576,59
3.O45.458,27

68.94í.929,í6
68.94'l .929,16

3.479.213,U
38.963.883,3í
26.498.832,01
72.455.051,59
25.083.105,00
25.074. í 13,00

8.992,00
2.682.325,78

29.074.945,90
8.605.420,80

8.605.420,80
20.469.525,10

20.469.525,'10
16.518.735,08
3.950.790,02

29.074.945,90

24.147.400,79
24.147.400,79

24.',t47.400,79

4.927.*5,11

49.6í7.í 65 92 .{4.689.620 81 4.527.545 11
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Da versão do patrimônio

6. Deverá ser vertido para integralização do capital social da SANTO EXPEDITO
ADMINISTRADORA DE BENS S/4, o valor de R$ 29.074.945,90 (vinte e nove
milhões, setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa
centavos), sem a redução do capital social, uma vez que foram utilizados outros
elementos da empresa cindida, quais sejam, (i) "Partes Relacionadas" no valor
de R$ 24.í47.400,79 (vinte e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil,
quatrocentos reais e setenta e nove centavos), e (ii) "Lucros Acumulados" no
valor de RS 4.927.545,11 (quatro milhões, novecentos e vinte e sete mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos).

AVALTAçÃO

7. Diante dos elementos patrimoniais expostos, avaliamos o Patrimônio Líquido
total da empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, em R$ 77.382.596,70 (setenta e
sete milhôes, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e
setenta centavos) e, para realização da Cisão, nos termos do Prolocolo e
JustiÍicação, a parcela a ser vertida para a SANTO EXPEDITO
ADMINISTRADORA DE BENS S/4, conforme demonstrado no item 5 -
QUADRO DA CISÃO, corresponde a R$ 29.074.945,90 (vinte e nove milhões,
setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),
conforme demonstrado no item 6 - DA VERSÃO DO PATRIMÔNIO, cujo
detalhamento está demonstrado no ANEXO A.

L O valor da parcela do Patrimônio Líquido vertido para a empresa que absorve a
Cisão Parcial é superior ao montante do Capital a realizar na mesma, o que
permite a viabilização do processo de Cisão, nos termos do arl.226 da Lei no
6.404176.

Declaramos ser esta a expressão da verdade, tendo-se como parte integrante
deste LAUDO o balanço da sociedade cindida.

Brasília-DF, 01 de março de 2022

BÚSSOLA SERVIçOS DE CONTABILIDADE EIRELI
Responsável técnico Carlos César da Silva Dutra,
CRC-DF 01't-081iO-6

LIDIANE MICHELE CAZZANIGA
cRC DF 021673|0-0

MIGHELLY BÁRBARA DA GRUZ
cRC DF 02720610.3
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Registro Digítal

Anexo

ERVrÇO SDO
üf i"l!

ldentificação do Processo
Número do Protocolo Número do Procêsso Módulo lntegrador Data

DFN2217407397

ldentificação do(s) Assinante(s)
Nome

1410312022

ternet Banking, Selo Prata -

Data Assinatura

oal04l2022

oal0412022

oal04l2022

CPF

296.690.O61-04 CARLOS CESAR DA SILV'

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata -
Faciat, Se[o Prata - Cadastro via I

SE sutilizando lo(segu inte(s

Biometria

Assinado utilizândo o(s) sêguinte(s) selo(

Selo Ouro - CêrtiÍicadô Digital, Selo

s

ú

iÃ Junla Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal

ü E Crn,fi"o ..grstro sob o n" 1Ej24294 em OgtO4t2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174O7397 -

WV tStostZOZZ. AutenticaÇào: 994F887F84F930E4564580C07í 616D4AF5DC14. i,laxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse httpi//jucis.dÍ.gov.br e informe no do protocolo 2210293A3-O e o código dê segurança 3nop Esta cópia Íoi autenticada
digitalmente e assinada em 'l3lÚ4l2l22 por Maxmiliam Patriota cerneiro - Secrêlário-Gêral. 
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,:

221029.3A3-O

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do g ub tY.,-
/,/,/,/1:

Selo Ouro - CertiÍcado Digital I

LIDIANE MICHELE Ç,PA*§ã&íçW

L8;,

I
§

i

MICHELLY BAçi.BAK,AfuAW&

q
a

\

ü

w

227.622.908-05

106.13A.2A6-77
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Sistêma Nacional de Fegistro de Ernpresre Mercantil - SINREM
Governo do Dstrito Federal
.Sêffe{âriô de Estâdo da Fazenda do Distiito Fedaral
Juntâ Coínerciâl, lndustrial e Serviços do Distrito federal

ll

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Cerlifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ECAP ENGENHARI^ LTDA, de CNPJ 05.945.46710001-28 e

protocolado sob o número 22/029.383-0 em 15/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comcrcial sob o número
1824294, em O9/04120?2. O ato foi deferido eletronicamente pela TURMA CINCO DE VOGAIS.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota CarneiÍo. Para sua validaçào, deverá ser açessado o sitio
eletrônico do Portal de Serviços / Validar Docum tos (https://portalservicosjucis-df.gov.br,/Porlal/pages/

e chave de segurança.imagemProcesso/viaUnica.jst) e informar o número de proto
a de Processo

Documento Princi al

Anexo

A autencidade desse documento pode ser conferida no p-dal dç§çrl&ac-dajue informando o
número do protocolo 221029.383-0.

Junta Comercial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
CertiÍico registro sob o n" 18.24294 em OglO4l2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e p.otocolo DFN22174O7397 -
1510312022. Autenticaçáo: 994F887F84F930E4564580C07'1616D44F5DC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral- Para validar este
documento. acesse http://jucis.df.gov.br e informe ho do protocolo 221O29-3A3-O ê o código de segurança 3nop Esta cópia Íoi autenticadã
digitalmente e assinada em 1310412022 por Maxmiliam Patriota CaÍneiro - Secretário-Geral.
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CPF Nome Dam Assinatura

s99.877 .?36-91 RODR]GO FERREIRA NOGUEIÚ 08/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) 6o ç ttb 't,

Selo Ouro - Certificado Digital

CPF Nome Data Assinatua

RODRIGO FERREIRA NOGL599.877 .236-91 08/04/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do á
Selo Ouro - Certificado Digital

006.598.331-90 PAULA VILELA KLADI
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - B
Banking

Selo Prata - Cadastro via Intemetkin

Data AssinatuÍaCPF Nome

599.877 .236-9 | RODRI N 08/04/2022

lnte(s) selo(s) doosinad Itzanuti odo S

Selo Ouro - Certificado

08/04/2022006.598.331-90 PAULA VILELA

et Banking, Selo Prata - Cadasúo via InternetSelo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do
Banking

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do s

fi
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Anexo

Anexo

Termo o

Brasília. terça- e 2022

Data de inicio dos efeitos do rsgistro (aí. 36,Lei 8.934/1994) /03/2022

A autencidade desse documento pode ser conferida no pp4êk!.e-§§Ili§9§-da-j.uei§df informando o
número do proto colo 22/029 .383-0 .

4L Junta Comercial, lndustíal e Serviços do Distrito Fêderal

Wl C.ain.o regislro sob o n" 1824294 ern OglO4t2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo OFN22174O7397 -

W'tStOS|ZOZZ. Autenticação: 994F887F84F930E4564580C0716.t 6D4AF5DC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Pa|.a validar este

documento, acesse http://jucis.dÍ. gov. br e informe n" do protocolo 221O29.3A3-O e o código de segurança 3nop Esta cópia foi autênticâda
digitalmenle e assinada em 1310412022 por lüaxmiliam Patriota Carneiro - Secretáriô-Geral. 
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Data AssinafuraNomeCPF

RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA oa/04/2022599.8'77 .236-9r

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do lt tt't ').,Y-

Selo Ouro - Certificado Digital
08/04/2022PAL'LA VILELA KLADI006.598.331-90

et Banking, Selo Prata - Cadastro via lntemet
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 9 t t- t*,
Selo Ouro - Certiflcado Digital, Selo Prata - Banco do Bras
Banking

Data AssinâturaNomeCPF
08/04/2022296.690.06t-04 CARLOS CESAR DA SILVA

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

g! rit .

08/04/2022LIDIANE MICHELE C

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - B
Prata - Cadastro via Intemet Banking

08104/2022MICHELLY BARB106.130.206-77

sAssinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s)

Selo Ouro - Certifrcado Digital, Selo Pra

CPF N
035 .281 .27 4-57

Gildasio P692.233.941-04

146.574.061-91 António Carlos de Ar

i{

4?

%,

#ffi

227.622.908-05

.,,-);8".*.::.,::,. .' .'. . '

»Nl ,yryng, Selo Prata - Biometria Facial, Selo

Ilúeo Mendes. PluIarço
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Documento assinado eletronicamente por o Carlos de Araújo Navarro em 12/04/20?2, its
17..54

Documento assinado eletronicamente po em 12/04/2022, às I 7:54
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uA autencidade desse documento pode ser conferida no pa4êlde_s§!{iços_dajuçigdf informando o
número do protocolo 221029.383-0.

dL Junta Comercial, lndustrial e Sêrviços do Distrito Fedêral
ffi c"lin.o registro sob o n" 1a242 en ogto4l2o22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174o73g7 -
\W 15tO312O22. Autenticação: 994F887F84F930E4564580C071616D4AFsDC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe no do protocolo 221029.383-0 e o códiqo de segurança 3nop Esta cópia foi autenticada
digitalmênte ê assinada em 'l3lO4l2O22 por Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral.
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JUNTA COMERCTAL, TNDUSTRTAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL

Registro Digital
Cii;lV

c!

O ato foi assinado digitalmente por

ldentificação do(s) Assinante(s)

EIRO

CPF

702.261.211-00

Nome

MAXMILIAM PATRIOTA

Brasília. terÇa-feira, 12 de abril de 2022

Ii& .tunta Comêrcial, lndustrial e Serviços do Distrito Federal
flF çs1i7çs rsgistro sob o n" 1824294 em OglO4t2O22 da Empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, CNPJ 05945467000128 e protocolo DFN22174O73}7 '
W'tS:OS|ZOZZ- AutenticaÇào: 994F887F84F930E4564580C071616D4AF5DC14. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este

documento, acesse http://jucis.dÍ.gov.br e informe no do protocolo 2210293A3-O e o código de seguranÇa 3nop Esta cópia foi autenticada
digitalmênte e assinada em 'l3lo4l2o22 por Maxmiliam Patriotâ cârneiro - secretáriô-Gêrâ|. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO POSITIVA GOM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS-RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ECAP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.945.467/000í -28

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

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de í 966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade Íiscal, ou ainda náo vencidos; e

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

Conforme disposto nos arts. 2OS e 2OG do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 'l da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014

Emitida às 1 3:05:14 do dia 0711212021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0510612022.
Código de controle da certidão: 9íE6.6277.5í5D.6849
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Nome: ECAP E,NGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.945 .461 /A0A1-28
Certidão n" : 13608792/2022
Expediçãol. 02/05/2022, às
Validade: 29/70/2022 - tB]
de sua expediÇão.

1(.l
.L .J

09:58:13
(cento e oitenta) dias, contados da data

? {; t)Í k .1 t-.1 } 1:" í'. 1.. /"k.i :..'

,l"iiSTICri iO TliAlLLliC

CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TIIABÀLT1ISTAS

(MATRIZ E FILIAIS)

Certifica-se que ECÀP ENGENIIÀRIÀ LTDÀ (I,ÍÀTRI z E FILIÀIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o n" 05.945.461 /OOOL-29, NÃo coNsrÀ como inadimpLente no
Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts , 642-A e BB3-A da ConsoLidaÇão
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/201L e

73.461 /20L1 , e no Ato 0L/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 aceitacão desta certidão condj-ciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http t / /www. tst. jus.br)
Certldão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÀO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas natura j-s e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit-ada em julgado ou em

acordos j udiciai s trabafhistas, inclus ive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emofumentos ou a recol-h j-mentos determinados em f ei,' ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MinistérÍo Púbflco do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titulos que, por
d.isposição lega1, contiver força executiva.

i:úr: da::,., :j !,_i.,r: aaar j : a::lat'a: ii 1.S :, r'.tiS, i:r :
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09/05i2022 08:50 Consulta Regularidade do Empregador ^;-= 
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çâJi_"á
CertiÍicado de Regulâridadc do FCTS - CRF

Inscrição:
Razão social
EÍrdereço:

05.945.467l0001-24
ECÀP ENGENHARIÁ LTDA EPP

sAU sUL QUADRÂ 3 BLOCO C 22 5ÁIÁ 3T7 PARÍE B / ASA SUL/ BRÀS]LIA / DF / 70070.934

A Caixa Econôrnica Federal, no uso da atribulção que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica
que, nesta data, â empresa êcima identiflcôdâ encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo
de Servico - FGTS.

O presentê Certificado não servirá de prova contra cobrançâ dê quaisquer débitos rêferentes a contriblições e/ou
êncargos devidos, dêcorrentes das obrjgâções com o FGTS.

v alidade:26/O4l2022 d 25/O5l2022

CêÊificãção l{úmero'. 2022042601000937097 345

Informaçãô obtida em 09/o5/2o22 0A149t52

A utilização deste Certificado para os fins prêvistos em Lei esta condicionadã a veriflcâção de autenticidade no site da
Caixar www.aaira.gov.br

?,

\b

https://consulta-crf.caixa.gov.brlconsultacrf/pages/consullaEmpregadorjsf 1t1
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A ECAP ENHARIA LTDA
CNPJ 05.945.467/0001 -28
He rson Ribeiro Fleury
R 1003886 SSP/DF
CPF no 340.774.641-53

OECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE,
SALVO NA CONDTÇÃO DE APRENDTZ
(EMPREGADOR PESSOA JURíDtCA)

ANEXO VII

A Comissão Permanente de Licitação do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
SIA TRECHO 6, Lotes 130 e í40, Brasília-DF, CEP: 71205-060.

A empresa ECAP ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n'05.945.46710001-28, por intermédio de
seu representante legal o Sr. Hemerson Ribeiro Fleury, portador (a) da Carteira de ldentidade no í 003886
SSP/DFe do CPF no 340.774.641-53, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
Federal no 8.666/1993, acrescido pela Lei Federal no 9.854i1999, que não emprega menor de dezoito
anos em habalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz (X), se for o caso

B 2de o de2022

SHN Quadra 02 - Bloco F - Salas 1421 à 1426 - Éd. Executive OfÍice Tower
Asa Norte - Brasília - DF - CEP: 70.702-906

Tel. Fax + 55 61 3255-2299 - ecapengenharia.com.br
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CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito

cFP.4V

1s

I DtsrRtTo FÊoERAL I

QR-CODE

Documento assinado rom certificado digital em coníormidade
com a Medida Provisótia no 22OO-212OO1. Sua validade poderá
ser conÍirmada por meio do programa Assinadoí SerpÍo.

As orientaçôes para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estáo disponíveis em:
< http://www.serpro.govbr/assinador-digital >, opção Validar
Assinatura.
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1210512022 10:08
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Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçáo Cadastral no CPF

No do cPF: s99.872.236-91

Nome; RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA

Data de Nascimento: 03/09/1966

Situaçáo Cadastral: REGULAR

Data da lnscriçáo: anterior a 1011111990

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: í0:05:05 do dia 1210512022 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante; F2E3.DBC1.DAFC.9A7C

tr

Este documento náo substitui o "Com âo no CPF"

(Modelo aprovêdo pele lN/RFB no í.548, de 1310212015.)
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REGISTRO CIVIL DAS PESSOÀS NATURÀIS

CERTIDã.O DE CÀSÀ!{EMrO
Rodrigo Ferreira Nogrueira

Itíarilia Soârea Mart,ins pinheiro
0318,i19 01 55 1998 2 O02OZ 060 00{0205 19

oMES DE SOL?EIRO, DÀTÀS E LOCÀrs DE NASC IMENTO, NÀCTONALTDÀDE U rrr,raçÃo Dos coNJUcEodrigo Ferreira Nogueira, nascido em Belo Horizonte , MG, brasileiro no dia três(03)
seEembro de un mii novecêntos e sessênta e seis(1966).
de Al-zira Gonça)"ves perreira Nogueira

filho de Eckner Hugo Nogueira e

I :iia Soares Marr-ins Pi-nheiro, nascid.a em BeIo HorizonEe , MG, brasileira no dia
àír."""t. (1?) de março de um miI novecenros e seEenEa e dois \Ig7Z), f j-1ha de lvan
Martins Pinheiro e de ltaria emilia Soares Martins Pinheiro

d':

DÀTÀ DE REGISTRO DO CÀSvinte e t.rês de janeiro de um mil novecent.os e noventa e oito TDlÀ--"t rMES--- rÀNO_]
123 II or ll:ggrl
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REGIME DE BENS DO CÀSÀMENT
Comunhão Parcial de Bens

NOME QUE CADÂ T'M DOS CONJUGES PASSOU À UTiL I ZÀR§ia passou a assinar l,tariiia Soares MârEins Pinheiro Nogueira
BSERI,/AÇÕES I ÀVERBÀÇõES

TERCÊ1RO SUBDIS TRITO DE BELO HORIZONTE
Luiz CarLos Pinco Fonseca
Belo Horizonre Mc Cep: 30.L'70-t3Z Brasil
Rua Sãô Paulô, 1620

â,-r nêntos.......-.
l.Foe Fi sca 1i zacão
uar5L tôtãI

22 ,94
4,63

é verdadeiro. oou fé
de j anei ro de 2 01.3

o Cont eudo da cê!"L idão
Bê1o Horizonte, 23
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urrutsrÉruo DA FAzENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasi!
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À OíVIOE
ANVA DA UNIÃO

Nome: RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA
CPF: 599.877.236-el

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 inscriçóes em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão se refere à situaçáo do sujeito passivo no âmbito da RFB e da pGFN e abrange
inclusive as contribuiçóes sociais previstas nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do a*. 11 da Lei io
8.212. de 24 de julho de 1991 .

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

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.751 , de 2t1ol2o14
Emitida às 10:08:26 do dia 1210512O22 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0811112022.
Código de conlrole da certidáo: 16SD.0BBA.44C9.ED4C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTID.ãO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀI,HISTAS

|jODEF" JÚDICIÀRiC
r-isT -/- i_ '.- I:rtr;1.;o

lli ,

dias, contados da data

Nome: RODRIGO FERREÍRA NOGUEIRÀ
CPF: 599.477 .236-9t
Certidão n" : 15165313/2022
Expedição1. t2/a5/2022, às 10:09:54
validade: 0B/a7/2022 - 780 (cento e oitenta)
de sua expedição.

Certifica-se que RoDRrco FERRETRÀ NocuErRÀ, inscrito (a) no CPF sob o

n" 599.877.236-9L, NÃo coNsTÀ como inadlmplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e BB3-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 72.440/20a1 e

13.467/2A1'7, e no Ato 0\/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados const.antes desta Certidão são de responsabllidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesLa a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiaj-s.
A aceitação desta certj-dão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (htt.p : / /www.tst. jus.br) .

Certidão emrtida gratuitamente.

INFORMÀÇ.ÉO IMPORTAITTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi-stas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
j-nadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obri-gações
estabelecidas em sentenÇa condena!óri-a transitada em julgado ou em

acordos judiciais Erabalhistas, inclusive no concernent.e aos
recolhi-mentos previ-denciários, a honorários, a custas, a
emolumenEos ou a recolhimenLos determinados em lei; ou decorrenEes
de execução de acordos firmados perant.e o Ministério Púb1ico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títu1os que, por
dl-sposição Iega1, conLiver força executiva.
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40 OFÍCIO OO REGISTRo DE IMÓVEIS Bo DISTRITo FEDERAL
OFICIAL: IIIANQEL ÀRISTIDES SOBRINHO

cNPJ/MF 37.1 15.326.000Ír/4
MATRICULÀ

39.880

.,

oü
lr

LIVRO2.REGISTROGERAL

MATRÍCULA. REGISTROS E AVERBAÇÔES - ANOTAÇÔES

I,IATR I CU ' 3 988C.
IMOVEL: Lot ê n" 105, da Ruâ L4, Trecho f7, do setor dê Indústria e

Abastecimento - SIÀ, dêsta Capital, medindo 20,000m de frente, 20,000m de
fundos, 40,000m pela laEeral direita e 40,000m pela l-ateral esquerda, ou
sejai a área de 800,00mr, Iimitando-se pela frente com via pública, pelos
fundos com o lot.e 960 da Via IA 4, pela laEeral direiEa com o Lote 12S e
pela lateral esquerda com o loEe 85. Proorietária: COIttPÀlilHIA r}TOBILTÀR
DE BBÀSÍLIÀ - TERRÀcÀp, com sede nesLa CapiEal , CNPJ no

aa.359.87'7 /0001-73. Reôistrô anEeri-or R-l- da MãtrícuLa n" 39804, deste
Livro. Dou fé. Guará-DF, 02 de setembro de 2004

0iioa à ;JlI3lltuta

Àv.1-398 80 - Protocolo n' 74546, de 05.08.2004 - LOTEAMENTO. A presente
Matrícula decorre de loteamento por parEe da proprietária. TERRÀeÀp r de

acordo com MemoriaL deposit.ado nesta Serventj.a, devidamente registrad

tfi,ív

z

3
íf,t-

nesta daEa, sob o n' R-L,
02 de setembro de 2004.

na Matrícu1a n" 39804, citada. Dou fé. Guará DF,

-fl".^f"o[",(E;;;;É.eã;lr,6
Oflcralâ Súb§tltutô

ii*2-3q890 - Comprâ e Venda - Preirolaçào rro 194 .4i4, çi= ?1 iCi/:.::ai,l - Pe,la

=\;r:'-:ra. cie 1.1/:L.':--11 , iâvr:üâ á f-s. 110 a il-, -iv:-, 1--'i--1, .t.

)ficio cie Not.as e Prccesio ae Brasilia, a prcprle--ária CCI{PÀNIIÀ

ualiíir;aCa, vendeu..,:._UTLTÀ3:À fE DRAS-T :A - TERI.A , :P, Iá

1-:L, rBRE ICN;rUL?QitIÀ- F S!.lCÊNiiÀitIÀ LTD

r:g Cid ?'i nâ 1 i . i 3 C . I 18 / 0 0 0 1- -r 3 | pe

sede:1êste r.p: ia
ôr .re R$188.520,5Ú

I lg de feve re i roE

J

E-
É.t-
;n

É.

o
&

=

t ) I li l), )ttàr,tt trt t l- t\,1 Jt -!-dr rn»t

no 1.94,475, cje 2"i iil-/.t'.t):] - )ç.,AV,3-:i9830

l;i,/L2 /2A16, pê14 Se.irer-êrie da Rece.ir-
ii6it)Ci2li'l I c.r.:L:r!ertós q,.re f!can â

,ior'rsf ri-ia1á schrc o foie, Je terarenc
- ::-,r f de 1 . 846 , 00m' . io:: Í

Construçâo - -- ieiri L:icíf

;.o 0:1/.lCi3, çmitija er',r n5171 /2A13, pêia .Administl.rção Reilional ric

SIA/llF e cl.: Ce:l-ic.]ão NÊgatlvâ oe Llébir.os rêietivcs às Coi:.ir-i-rtiiçÓes
PrÊyicjÊnciáriàs ê .is ,ie 1e j:lÊ*ros n" CC30420i6-8eeg3?5?, e['riida ÊIr

e.1.,-.r -1 .,r F':s j r'-:.i-r,j- i -
rq r:va.los, ::'relcl-sÊ -:L.e !.--
i f icação Comelcial : : Í:; cr ct i ,,.1

0B de feve::ei::c cle i:411 . C

d

J't',Á,,,[,",e 1", l- 
).,",, 

-lt,'..,,..,,,!',

::!_ 
i: * 

'l 
rI.\.! 

\ i - ÀIienaçâo Fiduciária - irrito!..r,:.la; :'t'' :'':i, -r.À,')t ,:i,- i..,-i./i)t,1 .,it .' .-

si'ci::: 1n:jlr lilrr.j,iri r, ;.la::ii:r-1,1.;rt ia- l.)lli)).i,:17.j, {,t1j-:; iliq-: ij):ji :-:.:,_ !11r1 ;,.:.r ji.7 :l

r-.rpr-i+ri à:-i; 1l.iúI IIRI i.:(-!i.,ilji."i i., iait, j À !l t]i.jl;ii]iiiÀi.rl À j,:l'l"ri, i.iijr.,ri.!i)r-:.rf i i,il
i.ra i.l .i,:iâd.,:,, à1j-ênôu fiduciariarentê Õ j_:ri c:..1, _: .: j,i'.,r.., t: d::, T l,:.,. . il. -_.r.. . ,

.i, .:r:.ilii :-- 31r:. .:,:it i.r'3,:, lail j.)/SJ , : I'ir:r,:li i'r :. i.1:.i I :r' '-.{,.-rül. i:,i-rIi.)at-:-l,i,
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ENGENITARIA ],TDA, com sede nesta capital, inscríta no CNPJ no
45.945.461 /A001-28, que se comprometem a paqar na forna abai:<o, com
fundarlÊntÕ e en decorrência do dispostÕ nÕs ârtigos -2 ê 2l e
parâgraíc> único di Lei Federal 9.514/91 , ficandç ã,ssin, ns
íicluciantes na condição de possuidoras direta e o íiduciário côrírÕ
pÕssuidor ind-irelo e .senhr'Jr da propne<iarJe resô_IúvêI, nãô poclendô
aquele ern razâo cio que pactuou, sê-.n o cônsentimerLto tlo r:r.-odor,
al ienür ôu onerar o irnóvel enquanto não Iiqurdada tôda ê clÍvj_da,
fÍaal-r.lo a e1a, eirquantÕ áaiilflp]ênte, ássêgurãdá a l-iyre i_rf-ilização ,L,
imóveJ-, por srla cônta e risço. Â divlda acima dcvcrá se:: paga po!-
meio de 3{i prestaçô.-os mensais, cÕn1 tâxa fixa de 13,353?3üS ao an(r,
que equivaLe a 1.0500009 ao mês, cÕm daLá cle emissão de 17109/201g
com ,rencinento Íinal pàra 21 /09/2AT, com 3s denajs ._:áu-rulas *

itu,lô

1,,?y

í. J<-

c"1

condições canstanLes do t
A Regislradôr:,r Subsr,ituta

Cuará-DF, 22 de rnaio de 2019
. -L,*- -l*aL -9;L-

.iê Ragíttlo dê ÀIi6aêçXô Fi.tuciá.riâ -
5/10/2021 - De acordo com a auto

de 2 021, documento aqu a

ÀV-5-39880 - CâncêIaDânto
PrenotaÇãô Ít. 242.292, de
firmada pel,o Çredor, datada

o
ivado,
ção dacancê1o o rêgistro

OIVf,OA. DOU Iê. GU

/*P.t- Ul,L /l*.f**;

l, em decorrência d q

ubro de 2021.
t*p*

de que

ará-DF, 1

J
g
UJ(,
o
É.F
U)
(,
u.Jt
O'l

E

=

tação ,99?, dê
30/03/2022 - Pela esc.ritura pública de dâÇão em pagament datâda de
30/3/2022, l-avrada às fls. 029 a 031, do Livro 5291-8, do 1" Oftcio
dê Notâ§ ê Protêsto dê Breslliâ, â
ENGENHARIA lÍDA, com sede nest

riêtáfiâ CÀIIBRE CONSUÍ,TORIA E

R-6-39880 Daçlo

11.150.118/0001-12,
i!óYoI, a tÍtulo dâ

E PaE !€üto p

a1, scrita no CNPJ n"
lo valór de 9,85, traDloit.iu o

ENGENHÀRIÀ I,TDÀ, ÕÔMo
Easede nesta cap L. no .461 /00AL-28. Dou fé.

Guará-OF, 19 de 2022 Z.-- .9*L L, S"*, lla
ONShr*, -qJ-9"1,u"t"

CERT FICO não constar dos livros de registros deste serviço registral até 28 de abril de 2022, nenhum ônus, restrição
ou registro de citação de açóes reais e pessoais reipersecutórias ou locação sobre o imóvel obieto desta MatrÍcula.
DOU FE. Brastlia-DF, 28 de abril de 2A22.
* Certidâo extraída eletronicamente, de conformidade com o artigo 38 da Lei no 11.977109, e Provimento no 4712015 do
CNJ. VALIDADE: 30 DIAS (art, 1o, lV, Dec. 93240 de 09/09/1986).
* A aceitação desta certidão êstá condicionada à veÍificação de sua autênticidade na
lntemet, no endereço: www.rêgistrcdeimoveisdf.com.br
Pedido no 960314, Selo Digital: fJDFT2O22O31O029939ZRNO
EmoluÍnento§: Rl2S,07 - F.R.C.: R$1,53 - Total: R$30,60
* Emitida no eRlDFT. VEDADA SUA REVALIDAçAO.
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MATRICULA - REGISTRO E AVERBAÇÕES. ANOIAÇÕES
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Ficha de Cadastro lmobiliário
É

c3

lrccÍlçâo

5055S303

CPF/CNPJ RêBpohsavel

1 't.150.118/0001-.12

CPF/CNPJ Proprictário
1 1.'Í 50.118/0001-12

Situaçâo do lríóvol

02 - ATIVO / ALTERACAO NORMAL

Tl Unidad. Unidadê
lniclal Fínàl

LT 105

ZONA INDUSTRIAL (GUAR

UF

DF
cÍT
01 . IMOVEL NAO RESIDENCIAL EDIFICADO
Fraçào ldeâl QTD. Unidadê Res.

100,0000
ACC. Fisco Dãts ACC. Fi§co

Á..e declarâda Oeta Áreâ dê.teradâ

Datã

Nome do R$ponsáv.l
CAL'BRE CONSULTÔRIA E ENGENHARIA LTDA

ZONA INDUSTRIAL (GUA't

Endêrâço clD zo'{ sÊT NAT cQ
codlícado 42 o 01 o2B TR
Endêrêço do lmóvêl
SIA TR 17 RUA 14 LT 105
Endêrto de CoÍr€Bponda ncia
SIA TR 17 RUA 14 LT 105
B€lÍÍo de Cora.pond,â rlciâ
BRASILIA
CT

O1 - IMOVEL NAO RESIDENCIAL EDIFICADO
Naturezâ do lmóvel

028 - INDUSTRIA E COMERCIO
tl. do AlvarÉ ÁrEâ da Constru0ão do Atvará
002013 1.846,00
N. do Hâbite-sê /i.Eâ do Hebitê-6€

't.846.00
C3Éórlo de OfÍclo dê Notas

O1 - 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS BS8

\,1 -COMPRAEVENDA
Cartórlo dê RêgiBtÍo dê tmóvêiÊ
04 - 4 OFICIÔ DE REGISTRO DE IMOVEIS
Nom€ do Agêntê Corrtrálo Pa iculer

Título

Observeção

Cldãd.
BRqSILIA

Pro prietá rios

í{ôm. do PropÍirtário
CALIBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDÁ

Árêa TerÍEno

800.00
Dâta do Alvará

03/10/2013
Dâta do Habite-sÊ

45t11t2013

QTD. Unidado Com.

Dâta lnício Íns€nção

Oâta Flm lsênção

Data Liv.ô
09to1t2017 4120
Datâ ttatÍÍcuta
09t01t20't7 3S880
CPF/CNPJ Age.Aê Contr.lo PeÉlculâr

Folhe
'150

Avsíbação

R,I

QUADRÂ

TR

cLoG TL it.TL CONJUIiO ALOCO TA ],t TA

3644
Lôcalidâdê do tmóvêl

FCt

00613-19/03/2017
CEP do lmóvêl

KY

o.77

KC

r .00

CEP do lmóvêl

7'1200240

% Parli.ipâçâo
100.00

t
PágrÂ€ 1 de '1

Emndo 0:56:58

:1
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GOVERT'IO DO DISTRITO FÊDERAL
CASA CIVIL
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADM|N{STRAÇÃO ReCrOruAl DO StA RA-Xxtx
GERENCIA DE LICENCIAMENTO

o
â

a
@
IIJ
E
UIFz

I

G

CABTA DE HABITE-SE NO. 02112013

E rorn- ü paRgal fl Em SEPARADo

NSULÍORIA E ENGENHARIA LTDA
CPF i CNPJ:
r í.150.11810001-12

L (s) CNICO (s) CREA n":
51906/D

U.F,:
BREIRA NOGUEIRA MG

i

i ConÍoíme despacho exarado à tolhâ i56 do procGsso no. 309.fiD.0g3 nO11 com áíea

ide Í.846,00 m2 no endereço slA/suL ÍREcHo 17 HUA t4 LorE No íos, ticenciâde pelo Alvará de
lconstruçâo no. c20r2013, com a numeração pÍediat oficiat. slÂ/sul TÊEcHo 17 ÊuA Í4 LorE No

ií05. Íoi concluída de acordo com o proieto aprovado. estando em condiÇóes de sêr habitada.
I Foram pagas as taxas Íêlalivas aos serviÇos requêridos, conlorme o Nâda Consta com
;data dê valldâde: 30/1212013.

Numeraçáo dãs
Unidades lmobiliárias

Brasília-DF, 05 de novembro de 2013

. i ; .,, .;1í
Aline.Noronha de Figueiredo Nunes

Gerente de Licenciamento
José
Admi

da Silva Neto

i
I

I

@!o I

I
s

a;t1ê

I
a
br

Varanda Torre Subsolo

rea Concêdlda (m')

342.25ínj1" PAV. TEHREO

639,29m?

HESER. INFERIOH

SUBSOLO

35.08mr

rea

Concedida

Pavlmento
Térreo

Pevimento
(Deduzida

Área

Dêpósilo e ! I vagâs de
eslecionamento
RecepÇão. Sala de
Alendimento ao Cliente

ósito. 04 v âs
245.82m2

245.82n2

2'PAVIMENTO
3 PAVIMENTO

Sâla Comerciâl
Sala Comercial
§ala Comercial4" PAVIMENTO 1 zqelam,

ETE---]-- 43.14,".COBEHT / BARRIL
ÊESÊBV. SUPEHIOR 45 04m,

AREA ÍOTAL 1.846,00m2
Ares lniclrl:

1 .531,64íÍr2
AcÍégcimo:
316,90m,

Áaea ruÃo coupurÁvEL
AREA FELATIVÂ AO COEFICIENTE DE
APBOVEITAMENTO OU À TAXA MÁXIMA DE

o (AREA COMPUTAVEL)CONSTRUçA
1.846,00m2

I

slA0oo2eQ6l'
:üiàÉítta Patrtmônio Hlstórlco ê Cultunt"

r Regional do SIA
.-,/

h
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CASA C]VIL
COORDENAOORIA DAS CIDADES
ADMTNISTRAÇÃo Rectotal oo stA RA-xxlx
GERENCIA OE LICENCIAMENTO

Em Caso de Remembramênto:

NumeraÇão Prediât OÍiciat SIÂ/SUL TRECHO 17 RUA 14 LOTE N'105
Endereços iniciais IA/SUL ÍRECHO 17 FIUA 1 4 LOTE NO í05
Énde Frnal: SIÂ/SUL TRECHO í7 RUA 14 LOTE N" Í05
Novas ConÍro!tqgo*q9

GDF

t--r

$

"Erasilla Patrlmônio Histórico e Cutturat"

anlv*.--

h

\h
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GOVERNO DO DISTRITO FED€RAL
SECRETARIA DE ESTÂDO DE ECONOMIA

SUBSECRETARIA DÂ RECEITA

lr-i rl

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NE

CERTIDAO NÔ:

rr'tsc rmÓvel:
ENDEREçO:

CIDADE:

FINALIDADE:

14906S511392022

5055S303

SIA TR 17 RUA 14 LT 105

ZONA INDUSTRIAL (GUAR

JUNTO AO GDF

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU
HA DEBiTOS VINCENDOS DE ILP

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com bâse no art. 130 da Lei s 172166 - crN.
Cêrlidão Pôsitiva côm Efêitô de Nêgativâ, côm bêsê nô ârt. '151 combinado com o art. 206 da Lêi S.17216ô - CTN.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Diskito Federal cobrâr, a qualquer tempo, débitos que venham a ser âpurâdos
Eslá ceíidão abrangê consulta a todos os débitos, inclusivê os rêlatjvôs à Dividâ AIivâ.

Certidão expêdida conforme Decíeto Distrital no 23.873 de O4lO7IZOO3, gratuitamênte.
Válida até í0 dê agosto de 2022. "
* Obs; As cerlidõês âxpedidas durante o pêríodô dedarâdo de sjtuação dê êmergênciâ no âmbito da saúdê pública, êm râzáo do risco dê pandêmia do
novo coronavirus' de que trata o Decreto no 40.475, de 28lO2l2O2O, teráo sua validade limitada ao pÍazo ern quê perdurar tal sjtuação.

&
il
*1
\

Certidáo êmilida yiâ intêmêt em 121052022 às 10:51:22 e deve sêÍ validadâ no enderêÇo https://www.rêceitâ.fazenda.dÍ gov.br

CERTIFICAMOS QUE
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Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federa
Centro de Gestáo Adm Águas Emendadas - Av. Sibípiruna lts í3 a 21 Águas Claras - DF. CEp

71 928.720lnscrição Estadual:07.069. 1 70-3
CNPJ: 00.082.02 4 l00A 1 -37

bES dÍ o bs
Página 1 cfi,fv.^\..t

DECLARAÇÃO DE §ITUAçÃO

I

{

I

A Companhia de Sane
Centro de Gestão Adm
inscrita no Cadastro Na
fins, a situação de debi

amento do Distrito Federal - CAESB, sociedade de eÇo ia mista, com s
Águas Emendadas - Av. Sibipiruna lts 13 a 21 Águas Cla s - DF. CEP 71928.720,
cional de Pessoa Jurídica sob o no 00.082.024/0001-37, D CLARA, para os devidos

TORIA E ENGENHARIA
11:23.

tos junto a esta companhia referente a CALIBRE CONS
LTDA, portadordo CPF/CNPJ no 11.150.118/0001-12, em 12 de Maio de 2022a

lnscrição: 6881 '157 Endereço: SIA ÍR 17 R 14 LT 105 - Setor de lnd e Abastecimento - período: de 1711012013 a
até a data atual, com o(s) seguintes(s) débito(s):

0412022

TOTAL

Parcelamento Vigente: Não

Divida nominal deste CPF/CNPJ junto a CAESB e de Rg 475,86 (quatrocentos e setenta e cinco reais e
oitenta e seis centavos) e atualizado de R$ 475,86(quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos).

Esta declaraçáo refere-se apenas a valores já faturados

Selo dlgltal de ceguranga: 20220512.172303.{,0.6871263

Unidades de Atendimênto ao Público: 1 '1h às 17h
Postos do Na hora: 07h30min às 18h30min

Central de Relacionamento com o Cliente: Atendimento 24 Horas - 11S
Atendimento Online através do Site: www.caesb.df.gov.br

Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade

I

V

Referência Vencimento Valor Nominal Valor Atualizado

2110512022 R$ 475,86 R$ 475,86

Rl 475,E6 Rt,í75,86

<l
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UÍUÉO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 1610512022 09.22:50

lnforma ões da Pessoa Jurídica:

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: Portal da Transparência
adastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas punidas
sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori I no portal do órgao stor, clique AOUI

azão Social: ECAP ENGENHARIA LTDA
PJ: 05.945.467 I 0001-28

ão Gestor: TCU
adastro : Licitantes Inidôneos
esultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão original no doó gestor, cli ue AOUI

Orgão Gestor: CNJ
Cadastro; CNIA - cadastro Nacional de condenações cíveis por Ato de Improbidade

dministrativa e Inelegibilidade
sultado da consulta: Nada Consta

ara acessar a certidão ori al no ortal do ór stor, clique A UI

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

Para acessar a certidão ori al no ortal do órgão estor, cli ue AQUI

Obs: A consulta consolidada de pessoajurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei no 12.965,de 23 de abril
de2014, Lei n" 13.460, de 26 de juúo de2017,Lejn" 13.j26, de g de outubro de 201g,
Decreto n'8.638 de 15, dejaneiro de 2016.
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CpF)

Nome completo: RICARDO HEMERSON RIBEIRO FLEURY

CPFiCNPJ: 340.7 7 4.641-53

certidão emitida às 09:29:20 do dia 16105/2022, comvalidade de trinta dias a contar da
emlssao

A veracidade das informações aqui prestad

o rribunal de contas da união CERTIFTCA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃo coNSTA da relação de responsáveis inioôneã, pu."
participar de licitação na administração pública federal, por âecisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n" 8.443192 (Lei Orgânica ao TCú).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenaçães teúam tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciáções estejam suspensas emrazáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisáojudiciáI.

h s://contas.tcu ov ords/fl :INABIL

Código de controle da certidão: D2I4160522092920

as podem ser confirmadas no sítio
ITADO:5

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

l.-
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
crRu»ÃoNEGATIvA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: RICARDO HEMERSON RIBEIRO FLEURY

CPF:340.774.641-53

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, nâ presente data, o(a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o
exercício de cargo em comissão ou função de conÍiança no âmbito da administração
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n"
8.443192 (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 tazáo
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:19:08 do día1610512022,çom validade de trinta dias a contar da

emlssâo

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
httos://contas.tcu. sov.br/ords/Í? o=INABILITADO :VERIFICA

Código de controle da certidão: L72R160522101908

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



Improbidade Admintstrativa e Inele gibilidade

Certidão Negativa

certifico que nesta data (16/0512022 às 09:23) ruÃo cottsrA no Gadastro

Nacional de Condenações Gíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF no 340.774.641-S3.

A condenação por atos de improbidade administrativa náo implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse po rtal do TSE em htto://divulqacan dcontas.tse. us.bí

Esta certidão e expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle
6282.425E.8942.5838 no seguintê endereço httos: //www.cni.ius bri imorob idade adm/aut enticar certidao.oho

)rado em: 1610512022 as 09:23:58 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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