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CNPJ: 08.355.471/0001-24
Rua Sâo José , 5 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN

Número: 14
280 - GRIFE DECORE ARQUITETURA & ENGENHARIA EIRELIFornecedor:

Rua Abolicionista André Cursino, 1161 - Planalto Treze de MaioEndereço:

Mossoró - RNCidade:
Inscr. Estadual:

59.633-360CEP:

CPF/CNPJ: 10.480.822/0001-70 Inscr. Municipal:

Capital Social: R$ 450.000,00

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente
36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água  37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes  38.11-
4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos  39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos  41.10-7-00 - Incorporação
de empreendimentos imobiliários  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  42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais  42.22-7-01 - Construção de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação  42.91-0-00 - Obras portuárias,
marítimas e fluviais  42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas  42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente  43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno  43.12-6-00 - Perfurações e sondagens  43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica  43.22-3-01
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás  43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação
e refrigeração  43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio  43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções
não especificadas anteriormente  43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral  43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da
construção  43.91-6-00 - Obras de fundações  43.99-1-03 - Obras de alvenaria  43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente  49.24-8-00 - Transporte escolar  68.10-2-01 -
Compra e venda de imóveis próprios  68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis  71.11-1-00 - Serviços de
arquitetura   71.12-0-00  -  Serviços  de  engenharia   71.19-7-99  -  Atividades  técnicas  relacionadas  à  engenharia  e  arquitetura  não
especificadas anteriormente  71.20-1-00 - Testes e análises técnicas  73.19-0-03 - Marketing direto  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  77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes  77.39-0-99
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador  78.20-5-00 - Locação
de mão-de-obra temporária  82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas  84.11-6-00 - Administração
pública em geral  90.01-9-02 - Produção musical  90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação  90.01-9-99 - Artes cênicas,
espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

Objeto Social:

NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Observação:

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:

Válido até:

02/03/2018

02/03/2019


