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

Chave de Autenticação Digital
1366-7940-237
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Certificado de Registro Cadastral
Número: 4
Fornecedor: 157 - MODELO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Endereço: RUA DEPUTADO HESIQUIO FERNANDES, 56 - CENTRO
Cidade: São Miguel - RN
CPF/CNPJ: 27.106.675/0001-76

Inscr. Estadual:

CEP: 59.920-000
Inscr. Municipal:

Capital Social: R$ 100.000,00
Objeto Social: 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 42.11-1-01 - Construção
de rodovias e ferrovias 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 71.19-7-03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.99-101 - Administração de obras 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-05 Perfuração e construção de poços de água 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 43.30-4-01 - Impermeabilização
em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 38.114-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 71.20-1-00 - Testes e
análises técnicas 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas
relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
Observação:
Atividades
Código CNAE

Denominação

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: 28/09/2018
Válido até: 27/09/2019

