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ILUSTRÍSSIMO  SENHOR  PRESIDENTE  DA  COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE VIÇOSA-RN. 

Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
de n.º 001/2023.

MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI, pessoa jurídica 
de direito  privado,  inscrita  no CNPJ sob o nº  30.624.794/0001-25, com 
sede  NO  MUNICÍPIO  DE  BOM  SUCESSO,  ZONA  RURAL,  SITIO 
LAMARÃO, RODVIA ESTADUAL PB 323, KM 33, CEP: 58887-000, 
telefone para contato 83-996542783, e-mail waengenharia.top@gmail.com, 
vem promover  Impugnação Administrativa de Edital  em face do 
item 7.7.2.1,  item 4,  o  que  faz   conforme as  razões  fáticas  e  jurídicas 
explanadas a seguir:

I. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO:

Cumpre  esclarecer  ab  initio,  que  o  certame  em  discussão, 
trata-se de Licitação na modalidade “TOMADA DE PREÇO” que tem por 
objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada  para  a  construção  de  quadra  de  futebol  Society  com 
instalação  de  grama  sintética,  iluminação  local  de  apoio  e  piscina  no 
Município  de  Viçosa/RN,  conforme  contrato  de  repasse  nº  1.079.580-
92/2021. 

Observa-se  que  neste  tipo  de  licitação,  a  Administração 
exigirá  do  licitante,  de  forma  isonômica,  a  garantia  de  que  haverá  o 
cumprimento do contrato na hipótese de tornar-se vencedor no certame, 
isso nos moldes do que for disciplinado como objeto da Licitação.

Nesta  ótica,  tem-se  por  obrigação  seguir-se  o  Princípio 
norteador do Processo Licitatório, que a pretexto de quaisquer fatos, não 
podem jamais ser olvidados.

A igualdade de tratamento entre os licitantes, que é forma de 
exteriorização  do  princípio  da  ISONOMIA,  ponto  fundamental  para  o 
processo  licitatório,  visa  simplesmente  a  livre  concorrência  entre  os 
licitantes. Torna-se condição indispensável a existência de competição leal, 
justa e concreta, pois só é possível a verdadeira disputa entre proponentes, 
havendo a igualdade de condições.
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Este  princípio  foi  perfeitamente  sintetizado  pelo  professor 
Hely Lopes Meireles: 

“O  princípio  da  igualdade  entre  os  licitantes  não  visa  a 
cláusula  discriminatória  ou  o  julgamento  faccioso  que 
desiguala os iguais ou iguala os desiguais, favorecendo a uns 
e prejudicando a outros, com exigências inúteis para o serviço 
público, mas com destino certo a determinados candidatos”.

O  princípio  do  Julgamento  Objetivo  busca  evitar  o 
subjetivismo  e  o  personalismo  que  frustrariam  o  caráter  igualitário  do 
certame. O julgamento deve ser feito de acordo com os preceitos de cada 
tipo de  licitação e  disposto no edital  de convocação que não poderá 
conter nenhuma cláusula que beneficie qualquer dos licitantes.

No caso em apreço, o edital fere violentamente os princípios 
da licitação quando a Comissão resolveu exigir a juntada de atestado de 
capacidade técnica para item de menor relevância.

ITEM 7.7.2.1 – DA PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA.

Pois  bem,  em  um  de  seus  itens,  o  qual  trata  de  forma 
específica,  sobre a habilitação relativo a capacidade técnica, realiza-se a 
seguinte exigência:

“7.7.2.1.  compatível  em  características  com  o  objeto  da 
presente  licitação,  envolvendo  as  parcelas  de  maior 
relevância  técnica  e  valor  significativo  do  objeto  da 
licitação:
1. LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
DE 240W ATÉ 350W – FORNECIMENTO E INSTALÃO. 
AF _08/2020 (ITEM 1.5.15. CÓDIGO 101660);
2.  ALAMBRADO  PARA  QUADRA  POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO  POR  TUBOS  E  AÇO  GALVANIZADO, 
(MONTANTES COM DIÂMETRO 2”, TRAVESSAS E
ESCORAS  COM  DIÂMETRO  1  ¼  ),  COM  TELA  DE 
ARAME  GALVANIZADO,  FIO  10  BWG  E  MALHA 
QUADRA  5X5CM  (EXCETO  MURETA).  AF_03/2021 
(ITEM 1.6.2. CÓDIGO 102364);
3.  GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA  PARA CAMPO DE 
FUTEBOL  EM  POLIETILENO  COM  ALTURA  MÍNIMA 
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DE  50MM  FORNECIDO  E  INSTALADO  COLOCAÇÃO. 
(ITEM 1.6.3. CÓDIGO 002);
4.  PISCINA  ITALIANA  SPLASH  3,50  x  2,00  x  0,80 
(ITEM 1.7.4. CÓDIGO 001).” Grifo nosso.

 
Conforme  se  depreende  do  texto  normativo  observa-se  que 

somente  aquelas  empresas  que  demonstrem  capacidade  técnica  para  a 
realização de obra de “piscina italiana splash” estariam aptas a participar da 
presente licitação.

Ocorre que tal item representa menos de 6% do total da obra, 
representando um valor inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de um 
orçamento de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não trazendo 
qualquer relevância exigida pela lei.

No tocante as exigências, ve-se que essas são possíveis, e até 
mesmo desejáveis,  vez  que  não  de  pretende  que  pessoas  sem qualquer 
aptidão técnica venham a prestar serviços ou fornecer produtos, sem que os 
critérios mínimos estejam presentes, essa é por sinal a dicção do inciso II 
do art. 30 da Lei 8.666/93, in verbis:

“Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica 
limitar-se-á a:

I –omisis;

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade 
pertinente  e  compatível  em características,  quantidades  e 
prazos  com  o  objeto  da  licitação,  e  indicação  das 
instalações  e  do  aparelhamento  e  do  pessoal  técnico 
adequados  e  disponíveis  para  a  realização  do  objeto  da 
licitação,  bem  como  da  qualificação  de  cada  um  dos 
membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos;”

Pois bem, se é possível, e inclusive se informa ser desejável, 
qual o questionamento realizado?

Ocorre que a CPL exacerbou o seu direito, exigindo não só a 
comprovação  de  aptidão  para  serviço  que  não  apresenta  grandes 
dificuldades técnicas ou detém maior relevância no computo total da obra.
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Por  oportuno  é  a  inteligência  do  parágrafo  inciso  I  do 
parágrafo primeiro do sobredito artigo 30 da Lei 8.666/93, ipsis verbis:

“§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do 
"caput" deste  artigo,  no caso das licitações pertinentes  a 
obras  e  serviços,  será  feita  por  atestados  fornecidos  por 
pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado, 
devidamente  registrados  nas  entidades  profissionais 
competentes, limitadas as exigências a: 

I  -  capacitação  técnico-profissional:  comprovação  do 
licitante  de  possuir  em seu  quadro  permanente,  na  data 
prevista  para  entrega  da  proposta,  profissional  de  nível 
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade 
competente,  detentor  de  atestado  de  responsabilidade 
técnica por execução de obra ou serviço de características 
semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 
maior  relevância e  valor  significativo  do  objeto  da 
licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou 
prazos máximos;”(grifou-se).

Ora  ao  exigir  que  os  licitantes  detenham  as  qualificações 
técnicas  que  não  representam  parcela  de  maior  relevância,  ou  não  a 
justificando,  confronta  o  texto  normativo,  de  forma  a  tornar-se  nula  a 
clausula, a qual deverá ser desconsiderada do certame, sob pena de anula-lo 
como um todo.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência dos Tribunais de 
Contas nacionais:

“(…)  3.  Com efeito,  o  item 8.1.2  do  edital  assinala  que 
somente  poderão  participar  da  licitação  empresas 
devidamente  registradas  no  CREA,  nos  ramos  da 
Engenharia  Civil  (subitem  8.1.2.1)  e  da  Engenharia 
Elétrica (subitem 8.1.2.2).  No entanto, a parte elétrica do 
objeto do certame representa menos de 6% (seis por cento) 
do  valor  estimado  da  contratação,  incluindo  todo  o 
fornecimento dos materiais. 4. Outrossim, no que tange à 
apresentação  de  atestados  para  fim  de  comprovação  da 
qualificação técnica da licitante,  figura no edital,  em seu 
subitem  11.1.3.1,  justamente  a  realização  de  “obra  em 
instalação elétrica” como sendo um dos fatores de maior 
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relevância. 5. Da leitura do edital e de seus anexos, não se 
observa, de fato, relevância na parcela da obra que exija 
que a empresa seja especializada em engenharia elétrica. 
Como  bem  asseverou  a  unidade  técnica,  “não  se  vê 
fundamento técnico,  nem relevância financeira,  para essa 
estratificação  apresentada  no  item  11.1.3.1  do  Edital  nº 
01/2011/PROAD, onde constam 6 (seis)  fatores  de  maior 
relevância,  dentre  eles,  por  exemplo:  ‘V.  -  obra  em 
instalação  elétrica’.  Isso  porque,  por  um  lado,  o 
Coordenador não conseguiu justificar convenientemente e, 
por  outro,  porque  tanto  esse  fator  quanto  aqueles 
identificados pelos romanos III, IV e VI, estão inseridos no 
fator ‘I. – obra de construção civil de prédio comercial’.”. 
(…)  Assim  sendo,  entendo  que  a  presente  representação 
deve  ser  julgada  procedente,  com  a  consequente 
determinação à entidade para que, caso tenha interesse no 
prosseguimento  do  certame,  promova  a  exclusão  –  do 
instrumento  convocatório  –  das  exigências  ora 
inquinadas.” (Acórdão 3.076/2011, Processo 028.426/2011-
8, Representação, rel. Min. José Jorge). Grifos inexistentes 
no original 

“Exigir-se  comprovação  de  capacidade  técnica  para 
parcelas  de  obra  que  não  se  afiguram  como  sendo  de 
relevância  técnica  e  financeira,  além  de  restringir  a 
competitividade do certame, constitui-se clara afronta ao 
estabelecido pelo art.  30 da Lei  no 8.666/1993, e  vai  de 
encontro ao disposto no art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal.” (Acórdão 170/2007 Plenário).(grifou-se).

Outro não é o entendimento do renomado  MARÇAL JUSTEM 
FILHO, para quem:

“(...)  não  há  cabimento  em impor  a  exigência  de  que  o 
sujeito  tenha  executado  no  passado  obra  ou  serviço 
exatamente idêntico ao objeto da licitação. Parece evidente 
que  o  sujeito  que  executou  obra  ou  serviço  idêntico 
preenche os requisitos para disputar o certame e deve ser 
habilitado. Mas também deve reconhecer que a idoneidade 
para executar o objeto licitado pode ser  evidenciada por 
meio de execução de obras ou serviços similares, ainda que 
não  idênticos.  Em outras  palavras,  a  Administração  não 
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pode exigir que o sujeito comprove experiência anterior na 
execução de um objeto exatamente idêntico àquele licitado - 
a não ser que exista alguma justificativa lógica, técnica ou 
científica que de respaldo a tanto.” (Justen Filho, Marçal. 
Comentários  à  Lei  de  Licitações  e  Contratos 
Administrativos: Lei 8.666/1993 - 18.ed. rev. atual. e ampl. 
- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.)

Tem-se,  pois,  que  a  manutenção  da  obrigatoriedade  de 
habilitação  técnico,  em  objeto  que  não  representa  parcela  relevante, 
ultrapassa  os  critérios  legais  definidos  pela  Lei  8.666/93,  devendo  ser 
suprimidos, quando da análise.

II. DO REQUERIMENTO:

Pelo  exposto,  requer  da  Ilustre  Comissão  Permanente  de 
Licitação, que se digne em acolher a presente IMPUGNAÇÃO e como 
conseqüência, suspender a Licitação até que se corrija os Itens 7.7.2.1 – 
item 4 , do qual deve ser EXCLUIDO os critérios ilegais, conforme já 
fartamente explanado.

Em não havendo a diligência e deferimento dos pleitos, requer 
o  prosseguimento  da  presente  como  Recurso,  que  deve  ser  remetido  a 
Comissão  ou  autoridade  Ad  Quem para  ao  final  dar-se  provimento, 
tornando nulo o presente procedendo-se nova publicação do edital e 
reabertura dos prazos inicialmente estabelecidos.

A  presente  Impugnação  deve  ser  recebida  e  autuada,  bem 
como  publicada  a  decisão  da  CPL,  oportunidade  em  que  deverá  se 
processar a mudança de conteúdo do Edital com as respectivas publicações 
e novas aberturas de prazos para impugnação, tudo em respeito ao princípio 
constitucional da publicidade que também é contemplado na Lei 8.666/93.

Termos em que,
Pede deferimento.

Bom Sucesso PB 15 de Fevereiro de 2023

MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY 
 IMPUGNANTE

CPF: 082.698.294-80
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* Esta documanlo foi ganido no portal Radasim RNPARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

RN2180001751428

AUTENTICAÇÃODEFERIDO. PUBLIQUE-SE EWRQUI'
""T//' I I 'r
l-SE EURQUIVt/SE

FARÁ USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMEBCI

1 -SIM
3-NÃOD

aurinrt lll.
OUTRA UF NIRE ANTERIOR

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES
XXX

Discrição do Objeto
Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos c produtos
de concreto, cimento, fibrocimento, gesso c materiais; Obras de terraplenagem; Obras de alvenaria; Perfuração e
c^nstrução de poços dc água; Serviços especializados para construção; Comercio varejista de materiais de construção;
Aluguel de andaimes; Obras dc urbanização - ruas, praças e calçadas; Atividades de limpeza; Construção de redes de
abastecimento

(CNAE Fiscal)
^tividade Principal
4120400

luviilak SniiniUria
2330302,2330399,3600602, 3811400,
4213 800, 4222701,43 i 3400, 43 99 L  03,
4399105,4399199,4744099,4930202,
7119701, 7732202, 8129000

ÍALOR DO CAPfTAL - (p<
quarenta mil reais

/ALOB DO CAPirAL - RJ
40.000,00

ASCONCONTABILIDADE2013@GMATL.COM

CÓDIGO DO MUNICÍPIO (U*
007128-Alexandria

LOGRADOURO (raa,cv, e^^)
RUA POETA VICENTE LOPES

INQU ADR AMENTO
ME (Microcmpresa)MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTOCÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
- INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATOCÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
080 - INSCRIÇÃO

A JUNTA COMERCIAL DOA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

Alexandria

COOIOO DO MUNICÍPIO (Uso 4i junta CoroerciI)
007128 - Alexandria

RUA POETA VICENTE LOPES

Ocglo cmi.uaUFCPF(númcni)
I SSDSI PB082.698.294-80

(mfc)
[ ALDA FERREIRA DOS SANTOS WANDERLEYFRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY

Comunhão Parcial

^0ME DO EM^RESÁRIO (completo, e
MAX MVLLER FERREIRA WANDERLEY

N1RE DA FILIAL (preccdier se
XXX

NÚMERO DE IDEl^nnCAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE"""

XXX

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 1/2

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2018 15:55 SOB Nº 24101429550.
PROTOCOLO: 180236717 DE 28/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802167395. NIRE: 24101429550.
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

    Shanases Campos Fernandes Câmara
            SECRETÁRIA-GERAL
            NATAL, 05/06/2018
          www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

RN2180001751428

AUTENTICAÇÃO

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE ^
PARADSOEXCI.DSIVODAJt)NTACOMERCIAL/ // 7 '/ ' / '

JJL01/06/2018

1-SIM
3 - NÃO

n
OUTRA UF NIRE ANTERIOR

Descrição d^ Objeto
de água, coleta de esgoto c construções correlatas, exceto obras de irrigação; Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipaí, interestadual e internacional; Distribuição de água por caminhões;
Coleta de resíduos não perigosos; serviços de cartografia, topografia e gCodfisia.

Atividade Prradpel
4120400

fALOR DO CAPITAL - (por externo)
quarenta mil reais

^ALOR DO CAPIFAL - RJ
40.000,00

ASCONCONTABILIDADE2013@GMAIL.COM| BRASIL

007128-Alexandria

RUA POETA VICENTE LOPES

ENQU ADB AMENTO
ME (Microempresa)MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTOCÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATOCÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
080 - INSCRIÇÃO

À JUNTA COMERCIAL DOÀ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
declara, sob ai penai da lei, não eitar impedido de exercer atividade empresária, que não poisul outro registro de empresário e requer:

RNAlexandria

007128 -Alexandria

OJMERO
396

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO -nu, v,
RUA POETA VICENTE LOPES

082.698.294-80| SSDS
TF1CAÇÀO (nún^o)ASL IDO EM (ditei; na

30/03/1991

ALDA FERREIRA DOS SANTOS WANDERLEY
FILHO DE (pai)

FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY

REGIME DE BENS(ic ca^da)
Comunhão Parcial

JOME DO EMPRESÁRIO (completo,  sem ibivviabiru)
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

IDENTIFICAÇÃO tX> REGISTRO DE EMPRESA - NIRE D
XXX

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 2/2

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simpliíicaçio
Departamento de Registro Empresarial e Integração

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, do titular da EIRELI, nacionalidade brasileira,
casado com regime parcial de bens, nascido em 30 de Março de 1991, empresário, inscrito no
RG sob n 2.999.544, órgão expedidor SSDS e PB, CPF n 082.698.294.80, residente e
domiciliado (a) na Rua Poeta Vicente Lopes, n 386, bairro Centro, Alexandria - RN, CEP
59.965-000, Empresário(a) da empresa MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, com
sede na Rua Poeta Vicente Lopes, n 396, bairro Centro, Alexandria - RN, CEP 59.965-000,
inscrito na Junta Comercial do Estado do RIO GRANDE DO NORTEL, sob o NIRE
24101429550 e no CNPJ sob n 30.624.794/0001-25, ora transforma seu registro de
EMPRESÁRIO(A) em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA,
a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

Cláusula Primeira- A empresa girará sob o nome empresarial MAX MYLLER FERREIRA

WANDERLEY EIRELI.

Cláusula Segunda-A empresa tem sede na Rua Poeta Vicente Lopes, n 396, bairro Centro,
Alexandria - RN, CEP 59.965-000

Cláusula Terceira - O objeto da empresa será.

4120-4/00 Construção de edifícios; 4322-3/03 Instalação de sistemas de prevenção contra
incêndio; 8129-0/00 Atividades de limpeza; 4399-1/99 Serviços especializados para
construção; 7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para a construção sem operador,
exceto andaimes; 4329-1/99 Outras obras de instalação em construções; 4319-3/00 Serviços
de preparação do terreno; 4299-5/99 Outras obras de engenharia Civil; 4211-1/01 Construções
de ferrovias e rodovias; 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas
temporárias; 4211-1/02 Pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos; 2330-3/02
Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 4399-1/05 Perfuração e
construção de poços de água; 4399-1/03 Obras de alvenaria; 4930-2/02 Transporte rodoviário
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
7112-0/00 Serviços de Engenharia; 4391-6/00 Obras de Fundações; 7119-7/01 Serviços de
cartografia, topografia e geodésica; 3600-6/02 Distribuição de água por caminhões; 4744-0/99
Comércio varejista de matérias de construção; Demolição de edifícios e estruturas; 2330-3/99
Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais;
4330-4/01 Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4212-0/00 Construção de obras-
de-arte especiais; 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e refrigeração; 4312-6/00 Perfurações e sondagens; 4311-8/02 Preparação de
canteiros e limpeza de terreno; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
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42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4222-7/01 Construção de
redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 4313-4/00 Obras de terraplanagem;
4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 43.30-4-99 - obras de acabamento
da construção; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque; 3811-4/00 Coleta de
resíduos não-perigosos; 7732-2/02 Aluguel de andaimes;

Cláusula Quarta — As atividades tiveram início no dia 05 de Junho de 2018, e o prazo de
duração da empresa é indeterminado.

Cláusula Quinta - O acervo desta empresa individual no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil
Reais) passa a constituir o capital social totalmente integralizado em moeda corrente do Pais,
detido, em sua totalidade, pelo Titular MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY.

Cláusula Sexta-O capital social será representado pela importância de R$ 100.000,00 (Cem
Mil Reais), onde R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais) é oriundo do acervo da transformada, e a
diferença de R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais) é integralizado neste ato em moeda corrente
do país, detido, em sua totalidade, pelo Titular MAX MYLLER FERREIRA
WANDERLEY.

ÚNICO - A responsabilidade do titular é limitada à importância total do capital social

integralizado.

CláusulaSétima- O exercício coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboraçãodas
demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Oitava - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito,
que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Nona- A empresa será administrada pelo seu titular MAX MYLLER FERREIRA
WANDERLEY, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva,
judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital
integralizado.

Cláusula Décima - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de
exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 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.
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,ER /ÉRRmRA^WANDÍiRLEY
Titular

Alexandria - RN, 11 de Julho de 2018.

Cláusula Décima Primeira- Ficam ratificados todas e as demais cláusulas do
contrasto social e aditivo registrado na junta comercial do estado do Rio Grande do Norte, não
alterado pelo presente aditivo.

Estando, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em via única,
devendo ser arquivado no registro público de empresas mercantis.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, do titular da EIRELI, nacionalidade
brasileira, casado com regime parcial de bens, nascido em 30 de Março de 1991,
empresário, inscrito no RG sob n 2.999.544, órgão expedidor SSDS e PB, CPF n
082.698.294.80, residente e domiciliado (a) na Rua Poeta Vicente Lopes, n 386, bairro
Centro, Alexandria - RN, CEP 59.965-000, Empresário(a) da empresa MAX MYLLER
FERREIRA WANDERLEY, com sede na Rua Poeta Vicente Lopes, n 396, bairro
Centro, Alexandria - RN, CEP 59.965-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do RIO
GRANDE DO NORTEL, sob o NIRE 24101429550 e no CNPJ sob n 30.624.794/0001-
25, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO
CONSTITUTIVO:

Cláusula Primeira— A empresa girará sob o nome empresarial MAX MYLLER

FERREIRA WANDERLEY EIRELI.

Cláusula Segunda— O objeto da empresa será:

4120-4/00 Construção de edifícios; 4322-3/03 Instalação de sistemas de prevenção contra

incêndio; 8129-0/00 Atividades de limpeza; 4399-1/99 Serviços especializados para
construção; 7732-2/01 Aluguel de maquinas e equipamentos para a construção sem
operador, exceto andaimes; 4329-1/99 Obras de instalação em construções; 4319-3/00
Serviços de preparação do terreno;4211-1/01 Construções de ferrovias e rodovias; 4399-
1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; 4211-1/02 Pintura
para sinalização em pistas rodovias e aeroportos; 2330-3/02 Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção; 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/03 Obras de alvenaria; 4930-2/02 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 4391-6/00 Obras de
Fundações; 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e geodésica; 3600-6/02
Distribuição de água por caminhões; 4744-0/99 Comércio varejista de matérias de
construção; Demolição de edifícios e estruturas; 2330-3/99 Fabricação de artefatos e
produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais; 4330-4/01
Impermeabilização em obras de engenharia civil; 4212-0/00 Construção de obras-de-arte
especiais; 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração; 4312-6/00 Perfurações e sondagens; 4311-8/02 Preparação de
canteiros e limpeza de terreno; 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4222-7/01 Construção de
redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras
de irrigação; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 4313-4/00 Obras de
terraplanagem; 4213-8/00 Obras de urbanização — ruas, praças e calçadas; 43.30-4-99 -
obras de acabamento da construção; 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e
estuque; 3811-4/00 Coleta de resíduos não-perigosos; 7732-2/02 Aluguel de andaimes;

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N 01
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25
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rYLLERFERREIRAWÃNDERLEY
Titular

ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO N 01
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25

Cláusula Terceira- A empresa será administrada pelo seu titular MAX MYLLER
FERREIRA WANDERLEY^ a quem caberá dentre outras atribuições, a representação
ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular
limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quarta - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido
de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 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.

Cláusula Quinta - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de
nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Cláusula Sexta- Ficam ratificados todas e as demais cláusulas do contrasto social e
aditivo registrado na junta comercial do estado do Rio Grande do Norte, não alterado pelo
presente aditivo.

Estando, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em via única,
devendo ser arquivado no registro público de empresas mercantis.

Alexandria - RN, 02 de Agosto de 2018.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



Carimbo e Assinatura:Local:Recebido em:

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogai ou
relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

?Abertura / Alteração / Extinção / Outros

[~] Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias ( CPF e RG )
?Comprovante de pagamento de serviços

^ Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos

?DBE - Documento Básico de Entrada

?Outros a especificar:

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio: Assinaturas A//?f Á//./Y,  x^ ^f

Nome: MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | Telefone de contato: (aé)ÍeS42^3 | Email: JUWormot@hotmail.com

Local: Alexandria-RN | Data: 28/08/2019  |Q Z e¥^ • f/l ^OPP oS^.^qfl -gL^H - ^O

Alteração de capital social e/ou Quadro Societário247
Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias)

Alteração de endereço no mesmo município211
DESCRIÇÃO ATO/EVENTO •CÚDIOO EVENTO:

REDESIM

ALTERAÇÂO/ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

021002

DESCRIÇÃO EVENTOCÓDIGO EVENTO

REGISTRO DO COMÉRCIO

ILM SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
NOME: MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes
procedimentos listados abaixo:

1-REQUERIMENTO

- Protocolo Redesim •
RNP1905190105

- Còd. Natureza Jurídica •

230-524600084892
p Protocolo Junta •

190456183

1" VIA - JUNTA COMERCIAL II DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA
REDESIM •

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
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MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, do titular da EIRELI, nacionalidade brasileira,
casado com regime parcial de bens, nascido em 30 de Março de 1991, empresário, inscrito
no RG sob n 2.999.544, órgão expedidor SSDS e PB, CPF n" 082.698.294.80, residente e
domiciliado (a) na Rua Governador Dix Sept Rosado, n 139, Bairro: Cascalho, Alexandria
- RN, CEP 59.965-000, Empresário(a) da empresa MAX MYLLER FERREIRA
WANDERLEY EIRELI, com sede na Rua Poeta Vicente Lopes, n 396, Bairro - Centro,
Alexandria - RN, CEP 59.965-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do RIO
GRANDE DO NORTE, sob o NIRE 24600084892, datado de 12/07/2018 e no CNPJ sob n
30.624.794/0001-25, resolve promover a SEGUNDA ALTERAÇÃO do Ato Constitutivo E
ADITIVO 01, em conformidade com a Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro, como segue:

Cláusula Primeira- A partir desta data, a titular resolve alterar o endereço da empresa
para Rua Governador Dix Sept Rosado, n 139, Bairro: Cascalho, Alexandria - RN, CEP
59.965-000.

Cláusula Segunda - A partir desta data, o titular resolve aumentar o capital social para R$
400.000,00 (quatrocentos mil reias), devidamente subscrito e integralizado, em moeda
correntenacional.
Em virtude da alteração do valor do capital social, a cláusula do capital social passará a ter
aseguinteredação:

O valor do capital social é R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000
(quatocentas mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente do pais.

Cláusula Terceira- o objeto social passa a ser: Construção de edifícios; Fabricação de
artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos e produtos de
concreto, cimento, fibrocimento, gesso; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
Distribuição de água por caminhões; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de
rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
Construção de obras-de-arte especiais; Construção de redes de abastecimento de água,
coleta de esgoto e construções correlatas, obras de irrigação; Construção de instalações
esportivas e recreativas; Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de
terreno; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do
terreno; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração; Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; obras de instalações
em construções; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento
em gesso e estuque; obras de acabamento da construção; Obras de fundações;
Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Obras de alvenaria;
Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção;
Comércio varejista de materiais de construção; Transporte rodoviário de carga, produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional Serviços de
cartografia, topografia e geodésia; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, andaimes; Aluguel de andaimes; A^ídades de limpeza; Serviços de
engenharia.

ALTERAÇÃO N 02
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25
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^^^/iytLER FERREIRA WANDERLEY
\yTitular

Alexandria - RN, 28 de agosto de 2019.

ALTERAÇÃO N 02
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25

Cláusula Quarta - Ficam ratificados todas e as demais cláusulas do Contrato Social e
Aditivos, registrado na junta comercial do estado do Rio Grande do Norte, não alterado
pelo presente aditivo.

Estando, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento, em via
única, devendo ser arquivado no registro público de empresas mercantis.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



Carimbo e Assinatura:Local:Recebido em:

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogai ou
relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

D Abertura / Alteração / Extinção / Outras
D Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF a RG)
f~| Comprovante de pagamento de serviços
?Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial a Atividades deferidos
?DBE - Documento Básico de Entrada
^ Outros a especificar

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

7^W, A,,.Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura^

Nome: MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY | Telefone de contato: (
Local: Bom Sucesso - PB | Data: 22/01/2020

// // r / /Consolidação693
Alteração de endereço entre estados210

CÓDIGO EVENTO :-fi aí I DESCRIÇÃO ATOIEVENTO
REDESIM

ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO/ESTATUTO

051002

ALTERAÇÃO/TRANSFERENCIA DE SEDE PARA
OUTRA UF

038002
DESCRIÇÃO EVENTOC0DKO EVENTO VCÓDIGO <

REGISTRO DO COMÉRCIO

ILM SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
NOME: MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes
procedimentos listados abaixo:

1-REQUERIMENTO

- Protocolo Redesim -
RNP2005691345

Cód. Natureza Jurídica •

230-5I
- Protocolo Junta •

200036815

1* VIA - JUNTA COMERCIAL I
I DOCUMENTO INTEGRAI - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA

S^cretaria d Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalizaç^o e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integraç^o



MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, do titular da EIRELI, nacionalidade brasileira,
casado com regime parcial de bens, nascido em 30 de Março de 1991, empresário, inscrito
no RG sob n 2.999.544, órgão expedidor SSDS e PB, CPF n 082.698.294.80, residente e
domiciliado (a) na Rua Governador Dix Sept Rosado, n 139, Bairro: Cascalho, Alexandria -
RN, CEP 59.965-000, Empresário(a) da empresa MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY
EIRELI, com sede na Rua Pedro Crispim de Almeida, SN, Bairro: Centro, Bom Sucesso -
PB, CEP 58.887-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do RIO GRANDE DO NORTE,
sob o NIRE 24600084892, datado de 12/07/2018 e no CNPJ sob n 30.624.794/0001-25,
promovera consolidação do Ato constitutivo e todo instrumento anterior, conforme segue:

Cláusula Primeira - A sociedade gira sob a firma social de MAX MYLLER FERREIRA
WANDERLEY EIRELI, com sede na Rua Pedro Crispim de Almeida, SN, Bairro: Centro,
Bom Sucesso - PB, CEP 58.887-000, ficando eleito o foro jurídico na Comarca de Bom
Sucesso - PB.

Parágrafo Único - A sociedade poderá abrir filiais, sucursais, agencias e escritórios em
qualquer parte do território nacional, a critério dos sócios.

CONSOLIDAÇÃO
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25

MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY, do titular da EIRELI, nacionalidade brasileira,
casado com regime parcial de bens, nascido em 30 de Março de 1991, empresário, inscrito
no RG sob n 2.999.544, órgão expedidor SSDS e PB, CPF n 082.698.294.80, residente e
domiciliado (a) na Rua Governador Dix Sept Rosado, n 139, Bairro: Cascalho, Alexandria -
RN, CEP 59.965-000, Empresário(a) da empresa MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY
EIRELI, com sede na Rua Governador Dix Sept Rosado, n 139, Bairro: Cascalho,
Alexandria - RN, CEP 59.965-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do RIO GRANDE
DO NORTE, sob o NIRE 24600084892, datado de 12/07/2018 e no CNPJ sob n
30.624.794/0001-25, resolve promover a TERCEIRA ALTERAÇÃO do Ato Constitutivo e
alteração de todo instrumento, em conformidade com a Lei 10.406/02 - Código Civil
Brasileiro, como segue:

Cláusula Primeira-A partir desta data, a titular resolve alterar o endereço da empresa para
Rua Pedro Crispim de Almeida, SN, Bairro: Centro, Bom Sucesso - PB, CEP 58.887-000.

Cláusula Segunda - As demais cláusulas do contrato referido são ratificadas por meio deste

instrumento, continuando em pleno vigor na sua redação e condições estabelecidas.

Cláusula Terceira- Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social e aditivo,

mediante as condições e cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO N 03
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25



2 de janeiro de 2020.

ALTERAÇÃO N 03
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI

CNPJ sob n 30.624.794/0001-25

Cláusula Segunda -o objeto social é: Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de
cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos e produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Distribuição de água
por caminhões; Coleta de resíduos não-perigosos; Construção de rodovias e ferrovias;
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras-de-arte
especiais; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, obras de irrigação; Construção de instalações esportivas e recreativas;
Demolição de edifícios; Preparação de canteiro e limpeza de terreno; Perfurações e
sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Instalação e
manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção
de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de
sistema de prevenção contra incêndio; obras de instalações em construções;
Impermeabilização em obras de engenharia civil; Obras de acabamento em gesso e
estuque; obras de acabamento da construção; Obras de fundações; Montagem e
desmontagem de andaimes e estruturas temporárias; Obras de alvenaria; Perfuração e
construção de poços de água; Serviços especializados para construção; Comércio varejista
de materiais de construção; Transporte rodoviário de carga, produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, andaimes; Aluguel de
andaimes; Atividades de limpeza; Serviços de engenharia.

Cláusula Terceira - O Capital Social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo único - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quarta — Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

Cláusula Quinta - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sexta - A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já
qualificado.

Parágrafo único - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido,
por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que o
proíba de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada
(EIRELI).

Cláusula Sétima - E, firma a presente Alteração do Ato Constitutivo com Consolidação, em
única via, indo após para o competente arquivamento na JUCERN -Junta comercial do
estado do Rio Grande do Norte.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

AUTENTICAÇÃO DO REGISTRO DIGITAL

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte certifica que em 31/01/2020, foi realizado para a

empresa MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI, o registro de eventos para o(s) seguinte(s)

estabelecimento(s), conforme segue:

Protocolo Arquivamento Ato/Evento Nire CNPJ Endereço

200036815 20200036815 038 / 038 24600084892 30.624.794/0001-25 Rua pedro crispim de almeida, sn

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



ALTERAÇÃO nº02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
LIMITADA MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI 

1 

 

 

Max Myller Ferreira Wanderley, brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, natural de Pombal-
PB, nascido em 30/03/1991, empresário, CPF nº 082.698.294-80, inscrito com cédula de identidade nº 
2999544, SSDS-PB, residente e domiciliado à Rua Poeta Vicente Lopes, 396, Centro, Alexandria-RN, CEP – 
59.965-000, titular da empresa MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI, com sede á Rua Pedro 
Crispim de Almeida, sn, centro, Bom Sucesso - PB, CEP-58.887-000, registrada na Junta Comercial do 
Estado da Paraíba, sob o NIRE 25600114326, inscrita no CNPJ sob o nº 30.624.794/0001-25, resolve, 
assim, alterar o contrato social, conforme cláusulas a seguir: 

1ª A sociedade empresária passará a ter sede e domicilio no Sítio Lamarão, Rod. PB 323, Km 33, sn,  Zona 
Rural,  Bom Sucesso, CEP-58.887-000. 

2ª. Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não 
alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em pleno vigor e inalteráveis. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento. 

 
 

Bom Sucesso-PB, 17 de Março de 2022. 
 
 

 
 
 

Max Myller Ferreira Wanderley 
Titular 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI consta assinado digitalmente 

por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

08269829480

Página 2 de 2

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.



* Este documento foi gerado no portal Rcdesim RNPARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

RN2180001850760

AUTENTICAÇÃO

ATURA DO EMPRESÁRIOi  7  yI

? 1-SIM
3-NÀO

OUTRA Uf NWC ANTERIOR
ftJMBRO DB INSCRIÇÃO NI
30.624.794/0001-2505/06/2018

Descriç^o do Objeto
Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos c produtos
de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais; Obras de terraplcnagem; Obras de alvenaria; Perfuração c
construção de poços de água; Serviços especializados para construção; Comércio varejista de materiais de construção;
Aluguel de andaimes; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Atividades de limpeza; Construção de redes de
abastecimento

•4120400
ibv djilc Seoinürí.
2330302, 2330399,3600602,3811400,
4213800,4222701,4313400,4399103,
4399105,4399199,4744099,4930202,
7119701,7732202,8129000

quarenta mil reais

ASCONCONTABILTDADE2013@GMAIL.COM

Jà007128-Alexandria

LOGRADOURO (iua,ev, e^^)
RUA POETA VICENTE LOPES

ME (Microempresa)MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
046 - TRANSFORMAÇÃO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
XXX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
002-ALTERAÇÃO

A JUNTA COMERCIAL DO XXXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

007128 -Alexandria

flJMERO
396RUA POETA VICENTE LOPES

rPF(nUncro)
082.698.294-80

OgnocmifMc
I SSDS

1CAÇAO (número)
ALDA FERREIRA DOS SANTOS WANDERLEYFRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY

Comunhão Parcial

CASADO(A)

PRESÁRIO (tompleto,  tem âbieviíturM)
LLER FERREIRA WANDERLEY

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO Dl
550

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas i/2

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2018 12:47 SOB Nº 20180313762.
PROTOCOLO: 180313762 DE 12/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802757982. NIRE: 24101429550.
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

    Shanases Campos Fernandes Câmara
            SECRETÁRIA-GERAL
            NATAL, 12/07/2018
          www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



* Este documento foi gemdo no podai Rcdcsim RNPARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

RN2180001850760

AUTENTICAÇÃODEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

IRA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL [ /// /
LI já/7aÍ^2L

? 1-SiM
3-NÀO

OUTRA UF NIRE ANTERIOR30.624.794/0001-25

: água, coleta de esgoto c construções correlatas, exceto obras de irrigação; Transporte rodoviário de carga, exceto
odutos perigosos e mudanças, iotcrmuoicipal, interestadual c internacional; Distribuição de água por caminhões;
olcta de resíduos não perigosos; serviços de cartografia, topograiia e geodésia.

quarenta mil n

ASCONCONTABILIDADE2013@GMAIL.COM

007128 -Alexandra

LOGRADOURO lnn,ev, ett)
RUA POETA VICENTE LOPES

iNQUADRAMENTO
ME (Microcmpresa)MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO
046 - TRANSFORMAÇÃO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
XXX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO
002 - ALTERAÇÃO

A JUNTA COMERCIAL DO XXXA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
declaro, sob as penas da lei. não esur impedido de exercer atívidede empresária, qne não possui ootro registro de empresário e requer:

COOfOODOMUNTCTPTO(UitidjinuComátíd)
007128-Alexandria

RUA POETA VICENTE LOPES

082.698.294-80
Ofgãocmiu

I SSDS
4TJFtCAÇAO (número)

ALDA FERREIRA DOS SANTOS WANDERLEY
!ILHO DE (pi)
FRANCISCO DAS CHAGAS WANDERLEY

IEGIME DE BENS(ie caiado)
Comunhão Parcial

BRASILEIRA

IOME DO EMPRESÁRIO (completo,  cem abreviatura)
MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
Folhas 2/2

icro e Pequena Empresa
acionalização e Simplificação
de Registro Empresarial e Integração

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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