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DECLARAçÃO DE ATEI{DTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLTTAçÃO

TOMADA DE PREçOS 00U2019

A empresa abaixo relacionada, por seu representante legal indicado, declara sob as

penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação através dos

documentos integrantes do "envelope ne 07", sob peno de sujeiçõo às penolidodes

prcvistos neste Edital de Íomodo de Preços ne 007/2079, referente à

Complementoção (conclusão) de coberturo de umo quodru escolor, no unidode
escolor Bernordo Alves Rodrigues, no povoodo Coqueiro, no Município de Sõo

Bernordo/ MA, conforme especificações constantes no (ANEXO l).

EMPRESA (RAZÃO SOCIAL): P S MARTINS CONTRUÇÔES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME

REPRESENTANTE LEGALI ]OSÉ DE JESUS FREITAS VELOSO

CARGO: SÓCIO GERENTE

RG: 0508766966/SSP-MA

CPF: 269.651.863-72

Sõo Bernordo - MA: 01 de Morço de 2079.

de s Veloso

D[tuí80

Sócio erente

CNPJ: 08.415.239,4C001-34
Email: p6martinsconstíucoes@gmail. com

Rua Joáo Alves da Silva '109,

Bairro: Moropoia, São José de Ribamar - lúâ
Tel.: (98) 98452-4765/ 9883473'1 1
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CONTRATO DE CONSTITUTÇÃO DE
COMÉRCIOE REPRESENTAÇÔES LTDA.

PM .TOLHA Çq
pRocÊsso 

'O,/qa/o/z/MODALIOADE
S CONSTR

No^

P. S-

Patrícia de Souza Martins, brasileir4 nantal de São Jose de Ribamar - MA"
solteira, nascida ern 06/09/1983, conrerciante, portadora do.C.P.E. n9 {S4.532,49342 e C.l.
rf 1ü22571999-0 SSP/I\4A., expedida en 22ll1llfi)91, Lmnidú.-da Aisursão Martins
Junior, brasileiro, nahral São Luís - MA, solteiro, nascido erm WIM/1985, comerciante,
portador do C.P.F. n" 031.146.563-31 e C.I. n" 19526942002-2 SSP/I,ÍA., expedida em
2ll0ll200'2, arnbos residente e domiciliado à Rua Joiio Alves Silva no 109, Moropoia -São
Jose de Ribamar- MA" Cep:65.1 l0 -000 ( art. 997,1, ccf2002). constituem uma sociedade
limitad4 mediante as següntes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade giraní sob o nome ernpresarial P S MARTINS
coNsTRUÇÔES COMERCIO E REPRESENTAÇOE§ LTDÂ. e tení sede e
domícilio na Av.l2 Qda 118 no 5-4, Sala 02 Conj.Maiobão Paço do Lumiar - MA.,
Cep:65.137400 ( aÍt. 997, tI, CC/20002).

CLAU§ULA §EGUNDA - O capital social será R$ 50.000,00 ( cinquenta mil reais )
dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominal RS 1,00 ( hurr real),
integralizadas, 6ste âto em moeda corrente do País, pelos sócios:
Patrícia de Souza Martins 37.500 quotas R$ 37.500,00
Leonidas da Assunção Martios Junior 12.500 quotas R$ 12.500,00
Total 50.000 quotas RS 50.0m,00
( aÍt. 997 , Lfi, CC/2002\.

CLAU§ULA TERCEIRA - O objeto senfu Construção de Edificações de Todos os Tipos,
Comércio Varejista de Mercadoria em Geral com Predominârrcia de Produtos Alimentícios,
Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Equipamentos de Informática, Comércio

Vareiista Equipamentos Eara Comtmicação, Comércio Varejista Equipamentos Eletrônicos

Domésticos,Comércio Varejista Peças e Acessorios para Eletrodomésticos, Comercio

Varejista de Peças e Acessfio para Veículos AúoÍnotor, ConÉrcio Varejista de Máquinas

para Escritório, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Comércio Varej

kodutos Farmacêuticos alopíticos, Comércio Varejista de Materiais de C

Geral, Representante Comercial e Agente do Comércio de Eqüpamentos para

CLAUSULA QUARTA * A sociedade iniciar:á suas atiüdades Setembro/2006 e s€u Prazo

de duração é indeterminado. {arr. 997 , ll, CC|2N?) .

CLAUSULÂ QUINTA - As quotas sÍio indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

trâDsferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aqúsi@o se postas à velda

,-formalizando, se rcalizad^ a cessão delas, a alteração contratual peÍtkEnte. ( a[t. 1.056,

art. 1.057, CCl2002\.

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada úcio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidarianrente pela integralizaçiio do capital social. (art.

t.os2,ccnaoD.,N
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PM .FOLHA NO

I PROCESSO

MOOALIDADE

VISTO:

CLÂUSUL^ SETIMÂ - A administração da sociedade cabera P*trícia de Souza
Martins, com o poder e atribúção de edministradom autorizado o uso do nome
entpresarial, vedado, rro erltánto, etr alivi,lades Éstl aÍú\as à irtere""e :u,-ial o.l assuruir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou dê terüeirtis,'beni co-nlo oneraÍ ou
alrenar bens imóveis da sociedade, sem autorizagão do outro socio. ( artigos y)1,VL,
1 .01 3, 1 064, c.c2002)

Ct,Atistll,A OITAVA Ao tcrmino dc cada cxercício social, cm 3 I dc dezembro. a
administradorz prestara conta justificada de sua administraçâo, procedendo à elúoração
do invenário, do balanço patrin:cnial c do balanço de resultado econôrnico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( aü. t .065, C.C/2002).

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os
socios detiberarão sobre as contâs e designarão administrado(es) qu do tbr o caso. (art.
l.O7l e 1.072, & 2'e art. 1.078, CC/2002).

CLAIJSULA DúCIMA - A s,rcie,lacle poderá a qrialqrl,-'1 tempo, abrir or.r fe,:har filial ou
outra depend&rci4 mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA DÉCIMÂ PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a tituio de " pro iabore *, observadas as disposições regulamentares
pertin en tes .

CLÀIISUL^ DÉCIMA SEGUNDA Falecendo ou interditado qualquer sócios, a
sociedade continuará suas atividades corn os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possivel ou incxistinelo inteÍcsse destcs ou <lo(s) socio(s) remanesccnte(s). o valor de scus
haveres será ryurado e liquidado com base na situação palnmonial da sociedade, à dara da
rcsolução, rcrifi cada cm balanço cspccialmentc lcvantado.

Parágrafo Único - o mesmo procedimenb seÉ adotadc em outÍos cÍrsos em que a
sociedade se resolva em resolução a seu sócio- (art. I .028 e art. 1.031 , CC/2002).

CLAUSULA DÉCIMÁ Tf,RCEIRÁ - O adminisrrador declara, sob a pena da lei,
que nâo esta impedida de exercer a adminisÍraçâo da sociedade, por lei especial, ou
virtude cle condenação criminal, orr por se encontrar sob o efeito cle'la, a pena que

ainda que temporaria.rnente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevancação, peita ou subomo, concussão, peculato, ou contrA a economia popular, contra
o sislema Íinanceiro nacioaal, contra noÍmas defesa da conconência, contra as rela$es de
consufiro, fó pirblica, ol a propriedadc. ( art. L0l I , & I
cc/2002).

CLAUSULÀ DÉCL\trA. QUÀRTA - Fica eleito o foro de Paçc do Lumiar - MÂ., para o
exercício e o cumprimento dos drreitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03
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PROCESS} /1 1/4/1 /-.
MOOALIDADE

VISTO:

p. s. r,L4..RrrNs coNsrRUÇôEs'corEÉRCro É ii.àLrri rÀÇóis r-ro.l

Paço <ío l.umiar- MA,_10_/09_n0C6
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PROcEsso2Zz/A/?.zZ

INSTRUMENTO PARTIüULAR DÂ
IDADE
IRÀ

CONTRATUAL DÀ SOCIED
p s MARTTNS coNsrRuÇôes c.trurncrp n ES

LTDA.IVIF

Pelo presente instnrÍnento particuh de aheração do contrato social, PATRICIA DIt
SOUZA LIARTINS, brasileira" solterC Erryremria nascida no dia 06 de Setembro de
1983, na cidade de Sêo José de Ribamar, Estado do Maranhão. Portadora do CPF no.
004.532.493-02 e RG no. 12722571999-0 SSP/\,ÍA, residente domiciliada na Rua João
Alves Siiva no. 109, Mompor4 São José de Ribamar-MA, CEP: 65110-000. E
LEOI\IIDAS DA ASSUNÇÃO MARTINS JUNIOR, brasileiro, soheiro, Empresrírio,
nascido no dia 07 de Abrril de 1985, na cidade de São Luis, Estado do Maraúão.
Portador do CPF n'.031.146561 -31 e RG n'. 1952694200,2-2 SSP/IvÍÂ residente
domiciliado na Rua João Alves Silva no, 109, Mompora, São José de Ribamar-MA.
CEP: 65 I 10-000 resolvem assim alteÍá-

CLÁUSULA PRIMERÀ: A sociedade que girava sob norne empresarial P S
MARTINS CONSTRUÇÔES COMERCTO n REPRESENTÂÇÔES LTDÀ-ME,
com sede e domicilio na Avenida 12, Qda 118, n". 05-An SaIa 02, Conjunto Maiobão,
Paço do Lumiar-MÀ Inscrita no CNPJ sob n'. 08.415.23910001-34, arquivada na Junta
Comercial do Estado do Maraúâo no dia 31110/2006, sob NIRE: 21200607089, oom

CLÁüSULA SEGUNDA: Fica registrado no contrato a saida do sócio LEONIDAS
DA ASSUNÇÃO MARTINS JUNIO& que cede e h"nsfere o i2.500 (Doze lvtil ,-

Quinhentas) quotas no valoÍ nomir .l dc 1,00 (Um) real cade ufita, correspoudente a RS

12.500,00 (Doze Mil e Quinhentou Reais) totalmente integralizado em moeda côrr'únlu

do país, ao úcio ora admitido JO§E DE JESUS FREITAS VELOSO, brasileiro,
solteiro, empresário, poÍtador da cédula de identidade no. 50876696-ó §SP/IvíA e CPF

n". 269.651.863-72, nascido em 09/03/1968, na cidade de São Jose de Ribamar-MA,
residente e domiciliado na Rua 17 dc Novembro u'. 306, Bairro Cruzeiro, São José de

Ribamar-MA. Pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral e irrevogávi:l
quitação, não tendo mais nada a reclamar em juizo ou fora dele.

CLÁU§ULA TERCEIRA: O oapital social da Empresa que era de, R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000, (Cinquenta Mil) quotas de valor nominâl R$
1,00 (Um real), integralizadas, em ooeda corrente do País pelos úcios:

PÀTRICIA DE SOUZA MARTINS..................37.500 QUOTAS....-....RS 37.500,00

LEONIDAS DÀ ASSUNÇÃO M/ RTINS JUMOR12.500 QUOTAS.R$ 12.§00,00

TOTAL....-..-...............-.........ü...:-..-..............$.000 QUoTAs........-R§ 50.000,00

Com este ato passará a ser de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido ern

200.000, (Duzentos Mil) quotas de valor nominal RS 1,00 (Um real), integralizadas, e

moeda corrente do País" que será diüdido da seguinte forma pelos sócios:

IG
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este ato girará sob nonre empresarial P S MARTINS CONSTRUÇÕES p\
TERRAPLAIYAGEM LTDA-ME, e com este ato sua sede e domicilio sera na Rf.ra\
João Alves Silva no. 109, Moropoia, São José de Ribamar-MÂ V ty
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PM .FOLHANO

PR0CESSO

MODALIDADE
PATRICIA DE SOUZA MARTINS I {g9dQUorAs 0

JosE DE JESU§ r.RErrAs \iEloso;..:..;........ .ln.o00.QUor
:l 40.000,00

TOTAL........... ....100.000 QUorAs.....R$ 200.000,00

CLAUSULA QUARTA: A sociedade que tinha por objeto; Construção de EdiÍicações
de todos os tipob, Comercio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de
Produtos Alimentícios, Comercio Varejista de Equipamentos para Comunicâção,
Comercio Varejista de Eqüpamentos Eletrônicos Domésticos, Comercio Varejista de
Peças e Acessórios para Eletrodomésticos, Comercio Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos Automotor, Comercio Varejista de Maquinas para Escritório, Comercio
Varejista de Adigos de Papelaria" Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos
Alopáticos, Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Representante
Comercial e Agente do Comercio de Eqüpamentos para Informática. Com oste ato
passará a ser; Conshução de Ediflcios, Obras de Urbanização - Ruas, Praças c
Calçadas, Constução de Redes de Abastecimento de Água Coleta de Esgoto e

Construção Correlatas, Exceto Obras de lrrigação, Construçâo de Instalações Esportivas
e Recreativas, Outras Obras de Engenharia Civil nÂo Especificadas Anteriormente,
Obras de Terraplanagem, Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, Instalação
de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Arinários Embutido de Qualquer Material, Obras

de Fundações.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades na data de 31/1 006 e

seu pmzo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser ou

transferidas a terceiros sem o consentimento do ouffo sócio, a quem Íica assegurado, em

igualdade de condições e preço diÍeito de preferência para Ê sua aqúsição se postas à

vendg formalizando, se realizâda a cessão dêlas, a alteração contatuel pertinente'

CLAUSULA SETIMÀI A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem sqlidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade seú exercida pela a empresrtuia

PATRICIA DE SOUZA MARTINS e repre§entsrá a sociedade Ativa e Passivamente

em juÍzo como foÍa dele e fará uso e empr€go da sociedade em conjunt'o ou

separadamente, para assuntos de intoresse da sociedade, o qual assinará úeques

bancários isoladamente, com a pmibição de seu uso e emprego em avais fianças,

endOsSos, Ou quaiSquer outras emissões em favor de terceiros, alheias aos interesscs

sociais.

(-\

CLAUSULA NONA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o

administrador prestará coDtas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventrírio, do balanço patrimonial e do balanço de resultado_ econÔmico,

cabendõ aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados'

CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social,.rs

sócios deliberarão sobre as contas e designarão admini§trador( D S) quando for o caso.
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PRoCESSo azr z^ e ,
MOOALIDADE

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÂ: A sociedade
por sosfechar Íilial ou outra dependê4cia,,mediante alteração

sócios. ; : _.,

CLAUST LA DECIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar unra
retirada mensal, a tÍtulo de "pro labore", observadas as disposições Íegulameulares
pertinentes.

\
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, 'r
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nào
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação pafiimonial da
sociedade, à data da resolução, '. erificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A adminisuadora PATRICIA DE SOUZ.i
MARTINS, declara sob penas da lei de que não está impedida de exercer por lei à
ádministração da sociedade por lei especial ou em virtúe de condçnação criminal ou
pot se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a

cargos públicos ao suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra

as relações de consumo, fé publica ou propriedade (ART.I .01 I - CCl2002).

CLAUSULA DECIMÀ QTIINTÀ: Na vigência deste irsúumento, ocorrendo

impedimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, será esta excluída dd

sociedade mediante alteração conx.atual e s€us diÍeitos e haveres serão pagos na lornta

descrita na Clausula Décima Terceira deste contato, caso seus herdeiros não queiraru

prosseguir na sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca da São José dg

Ribamar, pam qualquer ação l'undida neste conEato, renunciando-se a qualquer outru

por muito especial que seja. E por se acharein em perfeito acoÍdo, de tudo quanto nests

instrumento particular foi lavnrdo, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em trôs

vias de igual teor, com a primeira destinada a registro e arqúvamento na junta

Comercial do Maranhão.
JUrÍt corElcuL !0 Elrltl0 D0 rrxrrmo
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PM .FOLHA N'
PR0cESSO

M004UDADE

VISTO

São Jose de Ribamar - M§ 19 de Março de2012.

PATRICIA DE SOU
CPF n'.004.532.493-02
§ócia-Administradora

CPF no.031.r46.563-31
Sócio

s

LEONIDAS DA ASSUN o o

a
VELOSOE

CPF .651.863-72
Sócio
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PROCESS12.) ')'^ 1//"í

FREIT

INSTRUMENTO PARTICULÂR DA SEG
MOOALIDADE

CONTRATUÀL DÁ.'§(XJ:IE DÀt}T
P S MARTINS CONSTRHÇÕES E TERFAP.I,ANAGEM LTDA.ME

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social. PATRICIA DE
SOUZA MARTINS, brasileir4 solteir4 Empresaria, nascida no dia 0ó de Serembro de
1983, na cidade de São Jose de Ribamar, Estarlo do Maranhão. Portadora do CpF no.

004.532.493-02 e RG no. 127225719994 SSP/},íA, residente domiciliada na Rua João
Alves Silva no. 109, Moropoi4 São Jose de Ribamar-MÀ CEP: 65110-000. E JOSE
DE JESUS FREITAS YELOSO, brasileiro, solteiÍo, empresiirio, poÍador da cedula
de identidade n'. 5087669G6 SSP^/ÍA e CPF no. 269.651.863-72, nascido em
09103/1968, na cidade de São Jose de Ribamar-MA, residente e domiciliado na Rua 17

de Novembro no. 306, Bairro Cruzeiro, São José de Ribamar-MA. CEP: 65110-000
resolvem assim alterá.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial P S MARTINS
CONSTRUÇÔES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, com sede e domicilio na Rua

João Alves Silva no. 109, Moropoia" São José de Ribamar-MA. CEP: 65110-000.

CLÁUSULA SEGUIT{I}A: O capital social da Empresa é de R$ 200.000,00 (Duzenros

Mil Reais) dividido em 200.000, (Duzentos Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um
real), integralizadas. em moeda corrente do País. A socia PATRICIA DE SOUZA
MARTINS, tansfere 120 (Cento e Vinte) quolas de vâlor nominal R$ 1,00

integralizadas no capital social, diretamente para o sócio JOSE DE JESUS
VELOSO. O capital social que era diüdido da seguinte forma pelos socios:

(um real

Com este ato passani a ser dividido dâ s€guinte forma:

P- n,l- Sl_ B_
col{FErr€ c ôit

€l
?

PATRICIA DE SOUZA MARTINS. I 60.000 QUoTA§....R$ I 60.000,00

JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO .40.000 QUoTAS....R§ 40.000,00

TOTAL ...200.000 QUoTAS....R§ 200.m0,00

JOSE DE JESUS FREITA§ \rELOSO I ó0.000 QUOTAS....R§ 160.000,00

PATRICIA DE SOUZA MARTINS... ..40.000 QUoTAs....R§ 40.000,00

.....200.000 QUoTAs....R$ 200.fi)o,00TOTAL..
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PROCÊS\O 22/e?./?/z-
MODALIDADE

CLAUSULA TERCEIRA: A sôõi"dlde qüe tliàa poi oqiep;
Obras de urbanização - ruas, prar:a.( e: calçaaiÀ(, Consfrugãü de redes de abastecimento
de águ4 coleta de esgoto e construi:ões correlatas, exceto obras de irrigação, OuUas
obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, Obras de teraplenagem,
Obras de fundaçôes, Construção de instalações esportivas e recrcaüvas. Com este ato
passará a ser; Construção de ediffcios, Obras de urbanização - ruâs, praças e calçadas,
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação, obras de contençltro, Obras de terraplenagenl
ôbras de frrndações, Construção de instalações esportivas e recreativas, Drenagem do
solo destinada à construção, impermeabilização em obras de engeúaria civil, serviços
de pintura de edificios em geral, aplicaçâo de revestimentos e de resinas em interiores e

exteriores, montagem e desmontagem de andaimes e estrutura temponírias, limpeza em
prédios e em domicílios

CLAUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades na data de 3l/t0/2006 e
seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quotas sâo indivisíveis e não podcrão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual peÍtinente.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SETIMA: A administração da sociedade que era exercida pela

empresária PATRICIA DE SOUZA MÀRTINS, com este ato passará a ser exercida

pelo empresário, JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO quà representani a sociedade

Ativa e Passivamente em juízo como fora dele e faní uso e emprego da sociedade em

conjunto ou separadamente, para assuntos de interesse da sociedade, o qual assinará

cheques bancários isolêdamente, com a proibição de seu uso e emprego em avais

Íianças, endossos, ou quaisquer outras emissões em favor de tsceiros, alheias aos

inteÍesses §ociais.

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 3l de dezembro, o

administrador prestaú contas justificadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, na proporÇão de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
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PR1CESS} 2/2,/eZ2 '."'
MOOALIDADE

VISTO:
CLAUSULA NONA: Nos qr};ko,üesês sêgiúÀtes 3b
sócios deliberarão sobre as contÀs odesignar6c àdminibnaCo( trS) quando fot o caso.

CLAUSULA DECIMÁ: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
rruha dependênci4 mediante alrcração sontraÍual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÁ: Os sócios poderto, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a tíhrlo de '!ro laborr", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA §EGUNDA: Falecendo ou interditado quâlquer sócio, a
sociedade continuará suas atiüdades com os herdeiros, sucessoÍes e o incapâz. Não
sendo possÍvel ou inexistindo interesse destes ou do(s) úcio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres scrá apurado e üquidado com base na situaçâo patrimonial da
sociedade, à data da resoluçâo, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULÀ DECIMA TERCEIRA: O administador JOSE DE JESUS FRDITA§
VELOSO, declara sob penas da lei de que não está impedido de exercer por lei à

administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou
por se enconfiar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a

cargos públicos ao subomo, conctIssão, peculato ou conta a economia popular,

as relações de consumo, fé publica ou propriedade (4RT.1.011 - CC/2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Na úgência deste instrumento, ocorrendo
impedimento ou incapacidade rte qualquer um dos socios, scrá esta excluida da

sociedade mediante alteração contÍatual e seus direitos e haveres s€rão pagos na forma

descrita na Clausula Décima Terceira deste cooteto, câso seus herdeiros não queiram

prosseguir na sociedade,

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca da São José de

fubamar, para qualquer ação fundida neste contreto, Íenunciando-se a qualquer outro

por müto especial que seja. E por se acharem oo perfeito aoordo, de tudo qualto neste

instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cutrprfu o pÍÊsente, assinando-o, em

três vias de iguat teor, com a primeira destinada a registro e arqúvamento na junta

Comercial do MaranhÃo.
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São Jose de Ribamar - 1l,.IA;29 de Maio de 2012.
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PR9CESS} n<,ra ^ zr(€.
MOOALIDAOE

VISTO:

SOCIEDADES
caso : coiluiltcAÇÃo No Axo DA cor{sTtTuçÂo

. iuntamente com a eonsütuição
Situação: f ICROETPRESA

COilUNICAçÃO DE ENQUADRAMENTO

llmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Maranhão

A sociedade P S iIARTINS GONSTRUçÔES COmÉnCtO e
REPRESENTAçOES lrOA estabelecida na AV í2 ODA íí8 N" 5 - A SALA 02
coNJ tAloBÂo PAço Do LUMIAR - tA CEP 65.í37{p0, repíe§entada poÍ
todos os sócios, declara, para os fins do art. 5q da Lei na 9.&41/99, que:
a) se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excedeÍá

o limite fixado no inciso I do art, 2a da Lei rP 9.&t1l99, observado o disposto no §
1e do mesmo artigo;

c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art, 39

da mesma Lei.

Assinatura:

Nome: Patrícia de Souza Martins

CPF no 004.532.49$02

lb$Ãn ur.

Nome: Leonidas da Assunção Martins Junior

CPF Íf 031.Í46.5633í
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Paço do Lumiar- Ma., 10 de Setembro de 2006
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situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato númêÍo data

090 21200607089 31/10/2ó06

315 20060373237 31fi012006

223 20090171250 2710312009

223 20090600312 0É.11112009

223 20100253652 05/05/2010

223 20110134893 2410212011

lErnrnÊR,l
PR0cEss0

HA NOSistema Nacional de Rêgistro de EmpÍesas MeÍcant
JUNTÂ COMEFCIAL Do ESTADo Do MARANHÃo

cERTTDÃo espEcÍRca

I'7e
M00AU

VISIO:

DADE Página: 001 /

Cêrtiíicâmos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir e
Comercial:

nome êmpÍêsaTial: P S MARTINS CONSTRUÇÔES E TERRAPLANAGEM LTDA.ME

NIRE: 21 200607089 CNPJ:08.415.239/0001-34

endereço: RUA JOÃO ALVES STLVA

complemento: númeÍo: í 09

bairror MOROPOIA CEP: 651 10-000

municíplo: SÃO JOSE DE RIBAMAB UF: MA

022 20120213630 1110412012 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

021 20120405148 3OtO7l2O12 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

SÃO LUÍS - MA, 07 de Í€vereiÍo de 2019

lGz/o>-"t*'1'dl^' 
?

r19M3?4i
LÍUAN THEHÊSA RODRIGUES MENDONÇA

SEoFETÁFto GERAL 19t013212 6

F. NI. S-Bc OIYÍ: L:_ÀE sôorq Lll Dl ?
c

)ocumento assinado digitalmêntê por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANH AO eín 0710212019, às 17l.23.
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NúMERj oE lNscR!çÀo
08.r1í 5.239/0001 -3,í
Í{ATRTZ

coríPRovÁírrTE oE tilsaiiçÃo
CADASTRAL

E OE S|TUAÇÃO] OAIA A€ ABERruRA

3'1,'t0/2006

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO B ESSC

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA J
MODALIDADE

nhra

P S MARTIRS CONSTRUCOES E ÍERRÂPLÂNAGETI LTDA

OO ESTABELECIMENTO (NOi'E OE FANTASL{]

DtitEc

E OA ÂTMOADE

41.20-a{r0 - Con dô cdlfÍêios

cóDlco E DEscFrÇÀo oA NÀruREza JURiorcA
20&2 - Sociedade Empre.ária Limtada

LOGRADOURO

R JOÀO ALVES SILVÀ
NÚMERo

ltR
COTIIPLEMÉI.IIO

CEP

55.í10{00
BAIRRO/OISÍRIÍO

OROPOIA
MUNlclPlo
SAO JOSE OE RIBAI'AR ItIA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

GTLMARTOGUY@HOTnAlL.CO
TÊLEFONE
(98) 88í 8-66/t0

ENTE (EFR)

ATIVA 31/í0/2006

DE

S ESPECIAI OATA OÂ S ÊSPECl^!

PORÍE

ME

ia2.13€40 . Ob..r dê u.tiânlzaçáo - ruas, piaça! G calçadas
4222-741 - Cgnsttução dr ÍBdê! d! aba5taclmcrrto dô água, çolêta dc clggto c constJuÉc! corrlhta§, excrto obra! dê
irÍigação
42,996C9 - Outra! gbrar dê êngcnharia clvll não êrp€cm€adat aírteÍlormcrlts
(l.l3.l{x) - Ob.âs de tcíadlnagrm
43.9í 540 - ObÍü de íund!9õqr
42.996.01 . Concbuçáo d. lnstal€çôc! rspoílv?! e 6cÍêâtivs3
§,30{{l - lrnp€nrêâblllzafáo êrn obras de êngenhríla cMl
,1i1.30.í.04 - Sêrvlços dê plnturâ d. rdifcio3 êm g$al
,8.30.{{5 - Apllcaçáo do rwastlmontos . do rcrinas .rtr irteÍior6 e exterior?s
.í3.í 93.00 - Srrvlço! de pr.paraç5o do têfiêno náo côpaclícado! anlêrlormeú!
3?.024{10 - Atlüdades rBlacionada! a ê9goto, exccto a gesülo dc Íedes
i(i.99.í -99 . Sêrvlços êspêcialÉado3 pâ.â construÉo não êsp.cmcados ailtêÍiormentê

E DÊSCR DA§ AÍIVIOADES

a.í.2í {.{to - em ô cm domicílios

06n 2019 Recêita Fêderal do B

Aprovado pela lnslrução Normativa RFB n" 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 06/0220í9 às 17:18:06 (data e hora de Brasília).
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CERTIFICADO
NÚMERO Do REG

PÍíI .FOLHA N'

PROCESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO B
ESTADO DO MARAilHÃO

MODA DADE

CNPJ: 06.125.389/0001-88

DE REGTSTRO CADASTRAL - (CRC-CFM ,)

TRON'0t2022019

CERTIFICO que a empresa, CONSULPLAN P S MARTINS
coNsTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ N" 08.416.23910001-34, com sede
na Rua João Alves da Silva, encontra-se regisEada no CADASTRO DE
FORIYECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de São Bernardo - Ma,
sob o número de registro n' 012022019, na forma dos regulamentos, Lei Municipais e da Lei
8.666/93. CERTIFICO que foi constatado a regularidade no CRC-CFM, estando em pleno
vigor e que a empresa estí cadastrada como prestadora de serviços no setor de: 41.20-4-00 -
Construçâo de EdiÍicios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.99-5-99 - Outras Obras de engenharia civil não especiÍicadas anteriormente
42,22-7 -01 - Construção de Rede de abastecimento de água, coleta de esgosto e
construçilo cornelâtas, exceto de irrigaçâo.
ouTRos...

A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o
registro e SUSPENSO/CANCELADO o Certificado de Registro Cadastral de quem NÀO
satisfazer os reqúsitos para habilitação (habilitação jurídica), qualificação técnic4
econômico-fi nanceir4 regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7o da Constituição Federal. (Inclui a Lei n" 9.854, de 1999).

Os da empresas contratadas serão efetuados após

comprovação das condições de na do art. 55, XIII'?da Lei n" 8.666193.

São Bemardo--Ma. 05 de fevereiro de 2019

OS ARAUJO LIMA
SI E DA CPL.

' LEt N'8.ó66193 ( Lei dôs Licirações ).
Aí. J2 - Os docunentos necessários à húilitaçâo poderão seÍ apr€sentados em original, por qualquer pÍocesso de cópia autenticada poÍ

cânório competcntr ou por s€rvidor da adÍninisaação ou publicaçâo €m ór8ão da impr€nsa oficiâl. (Bgb&&lEleJ9lLL&i!1LEESJLl9gl)
§ 30 - A documentrçio Ícferida ncíe artigo podcÍá s.r substituida poÍ regist o csdâslrâl eÍflitido poÍ óÍgão ou entidade publicê desdc que

prsvisto no edital . o ÍÊgisÍo tenha sido feito em obcdiênci8 80 disposlo n sta lÉi
An. 34 - Pârs os lins d€sta l-€i, os órgà06 e entidad€s da Administrâção Pública que realizem freqilentemente licitaçôes mantorão reEstros

cadast ais paÍa efeito de habilitaçAô, ns foÍmâ regulsmentar, váLlidos pot, no máximo, um ano. (B§gu!ÂE§dlg).

' An. 55 - Seo cláusulas necessáriâs em todo contrato as que estabeleçaml P. NT. 3r-
Xlll - a obrigaçâo do cortralado de manteÍ, dumnia toda a exeauÉo do contrato, em compatibilidâde com as obngaÉürlt

cttodas as cofldições de hsbilitação e qualificôção exigidas na licitação
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idade: 

- 

Estado:

PROCÉSS1 2?' el)_z/ /" é/
IlIODALIDADE

VISÍO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.12s.389/0OO1-88

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO

N'.001/ 2019 - PMSR /MA ,

€ /va^e./Ú I rDn -)')€'Razão Social
CNPJ N"

Pin ' 5d' 'ro5ó1oé Ê)^att'taQ - rú n
Endereço:
E-mail

4l4Telcfone,
Pessoa para contato ,ías.'nt -fÊs/,/ i

Recebemos através do Presidente da CPL [aJ, nesta data, Cópia do instrumento convocatório da

licitação acima identiÊcada.

tocat:s futuodo . Qde Fak?ziPo de 20!9

t/d/4ê.

Senhor[a) Licitante,

objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo e essa
empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do Edital
supra, à Comissão Permanente de Licitação.

0 nâo encâminhamento do recibo exime Presidente da CPL de enviar qualquer comunicação de
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Sâo Bernardo -MA,€Zde OZ de 2019.
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CLIENTE: PHSBTRIBUTOS
AGÊNTIA:2826-6

PM .FOLHA N'

PROCES§O

MODALtollo1-:Zaza-2?/02/?AÉ - BANCo D0 BRASIL - 10:49:[i5
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VATOR TOÍAL

221A2/?019
34,00
30,00
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----s PM .!,LHAN' 77
PROCESSO .'n /"' a/2 q?/é/
M

CLAUSULA SEGUNDA * O capital social sení R$ 50.m0,00 ( cirquenta mil rsais )
diüdido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominat R$ 1,00 ( hurr rcal),
integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
Patrícia de Souza Martins 37.500 quotas R$ 37.Ín,0O
Leonidas da Assunção Martins Jtmior 12.500 quotas R§ 12.500,00
Total í0.000 quotas R§ 50.000,00
( aÍt. 997, t[l, CC|2N2).

CLAUSULA TERCtrIRA - O objeto seá: Construçâo de Edilicações de Todos os Tipos,
Comércio Varcjista de Mercadoria em Geral com Predominância de Produtos Alimentícios,
Comércio Varejista de Peças e Acesúrios para Equipamentos de lnformáticê Comércio
Varejista Equipam€ntos para Comunicação, Comércio Varejista Eqüpamentos Eletrônicos
Domésticos,Comércio Varejista Peças e Acessórios para Eleüodomésticos, Comércio
Varejista de Peças e Acessorio para Veículos Automotor, Comércio Varejistâ de Máquinas
pard Escritório, Comércio Varejista de Artigos de Papelari4 Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos alopáticos, Comércio Varejista de Materiais de Constnrção em
Geral, Representante Comercial e Agente do Comerçio de Eqüpamentos para Informrática
CLAUSULA QUARTA - A sociedde inicianá suas atividades Setembro/2006 e seu pÍ:rzo

de duração é indeterminado. (aÍt. 997, ll, CC{2N2).

CLAUSULA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser

transferidas a terceiros sem o consentimento do outso sócio, a quem fica em

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se

, formalizando, se rcalizada a cessão delas, a alteração contratual p€rtircnte. ( art. I
a$. 1.A57 , CC|2O02\.

56

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

quotâs, mas todos respondem solidariamente p€la integralização do capital social- (art-

r.0s2,ccao02). Éi. El.
c é êôra

CoNTRATO DE CONSTITUTÇÃO DE P.
COMÉR.CIO E REPRESENTAÇOES LTDÀ

Patrície de sorrza Mertins, brasileira, nat,ral de são Jose de Ribamar - MÂ"
solteira, nascida em 06/09/1983, comerciante, portadora do.C p.E.ne 0O4.532;493{2 e C.I.n' 12722571999-0 ssP^/ÍA., expedida em 22/ll/19)§; lpcrudas."a+ A.;sinção Marrins
Jmior, brasileirq natural São Luís - MA., solteiro, nascido em o7lo4llgg5, óomerciante,
portador do c.P.F. n" 031.146.563-31 e c.I. n' 19526942o02-2 ssp/IvÍA., expedida em
2ll0l/2W2, ambos residente e domicilido à Rua João Alves silva n 109, Moropoia -sao
Jose de Ribarnar- Md cep:65.110 -000 ( art- 997,1, cc/2002), constituem uma sociedade
ümitad4 mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRÂ - A sociedade girani sob o nome ernpresarial p S MÂRTINS
CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTAÇôES LTDA. e teni sede e
domicilio na Av.l2 Qda 118 n" 5-A , Sala 02 Conj.Maiobão paço do Lumiar - MA.,
Cep:65. I 37{C0 ( aÍt. 997 , 1Í, CC/2W2).
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PROCESSO 2A1a/2 a22///
M@ALIDADE

VISTO:

CLÂUSULÀ SÉTIMÀ - Â administração da sociedade cúeé Patrícia de Souza
IVlertins, com o poder e atribuiçâo de administredora autoúado o uso do nome
empresarial, vedalo, no e.rtanto, ern afividarles esuaithas: ao i,teítr.se ;r.-irf.ã1 assurnir
obrigações seja em favor de qualqüer dos quotistas ou ite'tàrc'eíi r;s, 

-bê}n 
coinir bnerar ou

alienar bens imóveis da sociedade, se.m autorizaçào do outro socio. ( artigos 991, VL,
1 013, 1064, cc/2002).

CI.AtlStll,A OITAVA - Ao tármino de cada cxcrcício social, cm 3l dc dczembro, a

administradora prestâÍa contajustificada de sua administração, pr<lcedendo à elaboração
dc inventario, do balanço patÍimcnial c do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( aú. I .0ó5, CCi2002).

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
úcios delibetarão sobre as contas e designarão administrado(es) quando Íbr o caso. (art.
1.071 e 1.072, & 2"e art.'1.078, CC/2OOZ).

CLAIISU[,A DÉCINÍA - A societ{ade p.rderá a rlualqr.lqq teorpo, abtir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de " pro hbore *, obsewadas as disposições reguiamentares
pertin entes .

CLÂUSULA DÉCIMÂ SEGUND/\ - Falecendo ou interditado qualquer sócios, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Nâo sendo
possivel ou incxistindo intercsse destcs oir do(s) úcio(s) remanesccntc(s)- o valor de scus

haveres será apurado e liqúdado com base na situação patnmonial da sociedade, à dara da
resolução, verificada cm balanço cspccíalmônte lcvantado.

Parágrafo Único - o mesmo procedimenúo será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em resolução a seu sócio- (art. 1.028 e arl L031, CC/2002),

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob a pena da lei, de
que não esta impedida de exercer a administraçio da sociedade, por lei especial, ou em
úrtude de condenação criminal, ou poÍ se encontÍar sob o efelto dela, a pena que vede
ainda que temporariamentê, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de

prevaricação, pcita orr subomo, concussão, pcculato, ou côntra a cconomia popular, contra
o sistema financeiro nacional, conlra normas defesa da concorrênci4 contra as rela@es de
consumo, fc pública, ou a propncdadc. ( art.l.0l l, & 1

cc/2ooz).

CLAUSULÁ DÉCIM,.{. QUÂ-R.TÀ - Fica eleitc o foro de Paço do Lumiar - ItlÂ., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obngações resultantes deste contrato.

o presente instrumento em 03
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