Município de Coronel João Pessoa
Rua Sâo José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN
CNPJ: 08.355.471/0001-24
Usuário: PMCJP
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Certificado de Registro Cadastral
Número: 15
Fornecedor: 281 - MONTEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: Rua Meira Brandão, 641 - Barro Vermelho
Cidade: Natal - RN
CPF/CNPJ: 17.494.177/0001-94

CEP: 59.022-540
Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Capital Social: R$ 500.000,00
Objeto Social: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades
relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.134-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-9-01 Fotocópias 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.29-1-05 - Reparação
de artigos do mobiliário
Observação: NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada
Atividades
Denominação

Código CNAE

Certificamos que a empresa acima qualificada encontra-se cadastrada no cadastro de fornecedores deste Município, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
Data de emissão: 02/03/2018
Válido até: 02/03/2019

