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DECTARAçÃO DE ATENDTMENTO AOS REQUTSTTOS DE HABTLITAçÃO

TOMADA DE PREçOS OO2l2Ot9

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

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

documentos integrantes do "envelope ne 01", sob pena de sujeição às penalidades

previstas neste Edital de Tomada de Preços ns 002120L9, referente à

Complementoção (conclusão) de umo quadra escolor esportivo, coberto e com
vestiório no unidode escolor, tuscelino Kubischek, no povoodo Momorono no
Município de São Bernordo/ MA,conforme especificações constantes no (ANEXO l).

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

REPRESENTANTE LEGAL: JOsÉ DE J ESUS FREITAS VELOSO

CARGO: SÓCIO GERENTE

RG| 05087 669 6- 6/SSP- M A

CPF: 269.651.863-72

Sõo Bernordo - MA: 01de Março de 2019

éde US itos Veloso

nte

hN
Rua João Alves da Silva 109,
Baino: Moropoia, Sào José de Ribamar - Ma.
Tel.: (98) 98452-4765/ 9883473í1

CNPJ: 08.415.239/0001-34
Email: pEmartirscorrst íucoes@gma il com
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PROCESSO

MOOÂI,JDADE

VISTO:

CLAUSULA SEGIINDA - O capitat social seá Rt§ 50.000,00 ( cinquenta mil reais )
diüdido ern 50.000 (cinquenta mil) quotas de valor nominat R$ 1,00 ( hum real),
integralizadas, neste ato em moeda conente do Pais, pelos úcios:
Palrícia de So,za Martins 37.500 quotas RS 37.í»,00
Leonidas da Assunção Martins Junior 12.500 quotas R$ 12.500,00
Total 5O.000 quotas R$ 50.0{n,00
( aÍr. 997 , [fi, CC12N2).

CLAUSULA TERCEIRÂ - O objeto sent Constn4ão de Edificaçôes de Todos os Tipos,
Comércio Varejista de Mercadoria em Geral com Predominância de Produtos Alimentícios,
Comércio Varejista de Peças e Acesúrios para Equipamentos de Inforrnrática, Comércio
Varejista Equipamentos para Comunicação, Comércio Varejista Eqüpamentos Eletônicos
Domésticos,Comércio Varejista Peças e Àcesúrios para Eletrodomésücos, Comercio
Varejista de Poças e Acessório pam Veículos Automotor, Comércio Vareji"lu 61s lúíq,,iÍrã§
para Escritório, Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, Comércio Varejisa de
Produtos Farmacêuticos alopáticos, Comércio Varejista de Materiais de Construção em
Geral, Representante Comercial e Agente do Comércio de Eqúpamontos para lnformíúca
CLAUSULA QUARTÀ - A sociedade iniciani srms atividades S€tembro/2(X)ó e seu pram
de duração é indeterminado. (àÍr. »7,ll.CCZ0OZ).

CLAU§I LA QUINTA - As quotas são indivisíveis e não poder:ao sêr cedirías ou

transferidas a terceiros sem o consentimento alo outro soc§ a quem fica assegurado, em

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

, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. ( art. 1.056'

art. 1.057, CC120O2\.

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada restrita ao val de suas
ial.(art.quotas, mas todos respondem solidariamente pela do caprtal

1.052,cct2o02).
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C0NTRATO DE CONSTTTUTÇÃO DE P. S.
C0MÉRCIo E REPRESENTAÇóEs IToe.

Paffcia de Sor.?, Mârtins, brasileira, nafural de São Jose de Ribamar _ MA,
solteira, nascida em 06/09/1983, comerciante, portadora do.C,pB. nq 0q4.53 2:4g342 e C.l.
n' 12722571999{ ssPit\4A.. expedida em z2/lVtffi9:, LÀ*ia^..au Ris.*rçao Martins
Junior, brasileiro, natrual São Lús - MA, solteiro, nascido ern 07i04/19g5, óomercianr",
portador do c.P.F. n" 031.146.563-31 e c.I. tt" 19526942aa2-2 sspi}4A., expedida em
2ll0ll2w2, arnbos residente e domiciliado à Rua João Alves silva n" 109, Moràpoia -são
Jose de Ribamar- MA, cep:65.110 -000 ( aÍ. 997, Í, cc/2002), constituem uma sociedade
limitada, mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRTMEIRA - A sociedade giraní sob o nome empresarial p s MARTINS
CONSTRUÇÔES COMERCIO E REÍRESENTÀÇÕES LTIIA. e tení sede e
domicilio na Av.12 Qda ll8 n" 5-A , Sala 02 Coaj.Maiobão paço do Lumiar - MA.,
Cep:65. 137-000 ( art. 997, Í1, CCI20CíJ2).
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CLAUSULÂ SÉ:fl[trÀ - A administração da sociedade cabera Fatríeia de Souza
Maúins, com o poder e atribuição de administradora autorizado o uso do nome
empresatial, vedado, no erltaii&r, enl atividades estrarrhas áú ;rileíesie :u.-irl o.-r assuurir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceims,;beni cdnto oneraÍ ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro socio. ( artigos g91,VL,
l.013, 1064. cct2oo2).

Ct,AtlStlLA OITAVA - Ao tórmino dc cada cxercício social, em 3l clc dczembro. a

administradora prestara conta justificada de sua administraçâo, procedendo à elaboração
do invcnário, do bala"rço patrimcnial c do balanço de rcsultado eccnôrnico, cabendo aos
ócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( art. I 065, CC/2002).

CLAUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os
socios deliberarão sobre as contas e designarão administrado(es) qumdo tbr o caso. (art.
1.071 e 1.072, & 2" e art. 1.078, CC/2002\-

CLAI"ISULA DÉCIMA - A sociedarle poclerá a qualqr,rer fempo, atrrir oir Ê.:har filial ou
outra dçendênciq mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderâo, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de'pro labore ú', observadas as disposiçôes reguiamentares
pertinentes.

CL.,ttlStlLA DÉCIMÂ SEGUNDA - Falecendo ou ínterditado qualquer sócios, a
sociedade coutinuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possírcl ou inexistindo intercssc <lestes ou do(s) ócio(s) remanesccnte-(s), o valor dc seus

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da
resolução, renfi cada cm balanço aspoçialmcntc [cvanta<lo.

Parágrafo Único - o mesmo procedimento sení adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em resolução a seu sócio. (art. 1 .028 e art. 1 .031 , CC/2002)-

CLAUSIILA DÉCIMA TtrRCEIRA - O administrador declara, sob a pena da lei, de
que não esta impedida de exercer a rdministreçâo da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontraÍ sob r: efeito dela, a pena que vede
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou poÍ cÍime falimentar, de

prevancação, peita orr subomo, concussão, peculato, ou côntra a e.conomia populâr, contrâ

tr

:N o sistema financeiro nacional, contÍa noÍrnas defesa da concorrêncra, as de

consurno, fó pública, ou a propriedadc. ( art L0l I , & I
cc12002\

CLÀUSULÀ DÉCt!.lÀ QUÀRTA Fica eleita o foro de Paço do L - l!1À., para o
exercício e o cumpímento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03
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P. S. MARTTNS CONSTRUÇÕES'COMÉRCIO rj f,EpiúSrt{ rÂÇÕES LTDA

Paço do l,umiar - l\'l A , _l 0_i09_/2006

Patricia dc So

C.PF n'004 5?2.49342

Leonid Ássulção ltlartins J uli
C.P F. n" 031.146.563-31

'l'estemunhas

Nomc

Nomc:
c.t.n" X7/
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRTTúE
üooÊüloADE

CONTRATUAL DA SOCIEDADE
p sMÀRTrNs coNsrRuÇôts c,ounncrt) E REpREsoNrlçÕos

LTDÀ.]víT

Pelo presente instrumento paúicular de alteração do contrato social, PATRICIA DÍr)
SOUZA MARTINS, brasileira, solteirq Ernpresaria, nascida no dia 06 de Setembro de
1983, na cidade de São José de Ribamar, Estado do Maranhão. Portadora do CPF no.

004.532.493-02 e RG no. 12722571999-0 SSPilvÍA, residente domiciliada na Rua João
Alves Silva no. 109, Moropoia, São José de Ribamar-MA, CEP: 65110-000. E,

LEONIDAS DA ASSUNÇÂO MARTINS JUNIOR, brasileiro, soheiro, EmpreMrio,
nascido no dia 07 de Abril de 1985, na cidade de São Lüs, Estado do Maranhão.
Portador do CPF n'. 031.14656i.31 e RG n". 19526942002-2 SSP/\,íA, residente
domiciliado na Rua João Alves Silva no. 109, Moropora, São Jose de Ribamar-MA.
CEP: 65110-000 resolvem assim alterá.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade que girava sob nome empresarial P S
MARTINS CONSTRUÇÔES COMERCIO E REPRESf,,NTAÇÔES LTDA-ME,
com sede e domicilio na Avenida 12, Qda 118, n".05-À Sala 02, Conjunto Maiobão,
Paço do Lumiar-MA, Imcrita no CNPJ sob n'. 08.415.23910001-34, arquivada na Junta
Comercial do Estado do Maranhâo no dia 31/10/2006, sob NIRE: 21200607089, oom
este ato girará sob nome empresarial P § MARTINS CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA-ME, e com este ato sua sede e domicilio será na Rua
João A.lves Silva no. 109, Moropoia, São José de Ribamar-MA.

CLÁUSUÁ SEGUNDA: Fica registrado no conhato a saida do sócio LEONIDAS
IIA ASSUNÇÃO MARTINS JUNIO& que cede e tmnsfere o i2.500 (Doze lvlil ,,

Quinhentas) quotas no valor nomiÍ .l de 1,00 (Um) real cada umq correspoudente a R$
12.500,00 (Doze Mil e Quinhentor Reais) totalmente integralizado em moeda coÍÍente
do país, ao sócio ora admitido JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO, brasileiro,
solteiro, empresário, portâdor da cédula de identidade rf. 50876696-6 SSPÀ44 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 de Novembro no. 306, Baino Cruzeiro, São José de

Ribamar-MA. Pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral e irrevogávcl
quitação, não tendo mais nada a reclamu em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRA: O capital social da Empresa que era de, R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000, (Cinquenta Mil) quotas de valor
1,00 (Um real), integralizadas, em moeda corrente do País pelos sócios:

lR$

PATRICIA DE SOUZA MARTINS..................37.500 QUOTAS........ 37.

LEONTDAS DA ASSUNÇÀO M/ RTrNS JUNIOR.I2.500 QUOTAS.R$ r ,00

Com este ato passará a ser de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido ern
200.000, (Duzentos Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, em
moeda corrente do País, que será dividido da seguinte forma pelos sócios:

P_ art- st-CONFERE côraE!_
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PATRICIA DE SOUZA MARTINS..........---.;..1ó0.00O Q

JosE DE JESUS F.RErrAs yELpsoi.."...:........ 4,0.00g,QUor 40.000,00

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

CLAUSULA QUARTA: A sociedade que tinha por objeto; Consrrução de Edilicações
de todos os tipo§, Comercio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de
Produtos Alimentícios, Comeircio Varejista de Equipamentos para Comunicação,
Comercio Varejista de Equipamentos Eletrônicos Domésticos, Comercio Varejista d,:
Peças e Acessórios para Eletrodomésticos, Comercio Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos Automotor, Comercio Varejista de Maquinas pam Escritório, Comercio
Varejista de Artigos de Papelaria, Comercio Varejista de Produtos Farrnacêuticos
Alopáticos, Comerrio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Representante
Comercial e Agente do Comercio de Eqúpamentos para Informática. Com osto Írto
passará a ser; Construção de Ediflcios, Obras de Urbanizâção - Ruas, Praças e
Calçadas, Consbução de Redes de Abastecimento de Água Coleta de Esgoto e
Construgão Correlatas, Exceto Obras de Irrigaçâo, Construção de Instalações Esportivas
e Recreativas, Outras'Obras de Engenharia Civil não Especificadas Anteriormente,
Obras de Terraplanâgem, Impermeabilização em Obras de Engenharia Civil, Instalação
de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e Arinários Embuüdo de Qualquer Material, Obras
de Fundações.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades na data de 31/10i2006 e
seu prazo de duração é indeterrninado.

CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, orn

igualdade de condições e preço direito de preferência para a sul aquisiçãô se postas à

venda, formalizando, se realizada a cessão dêlas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SETIMAI A responsabilidade de cada sócio é reshita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela inte$alização do capital social.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade seú exercida pela a empresiítia
PATRICIA DE SOUZA MARTINS e representará a sociedade Ativa e Passivamente

em juízo como fora dele e faré uso e emprego da sociedade em conjunto ou

separadamente, pare assuntos de interesse da sociedade, o qual assinará cheques

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

endossos, ou quaisquer outras emissões em favor de teÍceiros, alheias aos interess.s

sociais.

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

administrador prestará contas justiÍicadas de sua administração, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço patrimoniâ.l e do balanço de resultado econômico,

cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguhtes ao término do exercício social, os

üS) quando for o caso.

P. Íut - s- B-CONFECiE C ôl,
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRÁ: A sociedade po."J
fechar filial ou outra dependência,_mediante alteração contratual assinada p
sócios.

--2

sos

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os úoios poderão, de comum acordo, fixar un,r
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

\
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessoÍes e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liqúdado cem base na situâção patÍimonial da
sociedade, à data da resolução, '. erificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A administradora PATRICIA DE SOUZ.,r
MARTINS, declara sob penas da lei de que não está impedida de exercer por lei à
administração da sociedade por lei especial ou em vktrlde de condçnação criminal ou
por se enco[trar sob os efeitos dela' a pena que vede, ainda tempOrariamente, o &cesso a

cargos públicos ao suborno, concussão, peculato ou conm a economia popular, contra
as relações de consumo, fé publica ou proprie.dade (ART. 1.0 1 1 - CC 12002).

CLAUSULA DECIMA QUINTÀ: Na vigência deste instrumento, ocorrendo

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

sociedade mediante alteração contatual e seus direitos e haveres serão pagos na fomrs

descrita na Clausula Decima Terceira deste conftato, oaso seus herdeiros não queiram

prosseguir na sociedade.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca da S6o José d':

Ribamar, para qualquer ação l'undida neste contrato, renunciando-se a qualquer outro

por muito especial que seja, Ê por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto nestc

instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o em trÔs

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

Comercial do Maraúão.
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Silo Jose de Rib+mar - MA; 19 de Março de 2012.

PATRICIA DE SOU
CPF n'. 004.532.493-02
Sócia-Àdministradora

TINS

LEONIDAS DA ASSUN MAR JUNIO. 
CPFn'.031.146.563-31

Sócio

t)
VELOSOE

CPF .651.863-72
Sócio

,

P_ ,vf - S- B-c ONF RECE ô

c

alr
o L I

4

I

\

I

0
N,



t .Fol,llAilo 7-/
PRoCf,SSoz?zZZzZZE_
MOOAUDADE

vtsT0

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEGUNDA
CONTRATUAL DA §(XíEDÀDÚ:LIMITADA

P S MARTINS CON§TRUÇÔES E TERFAPi,ÂNAGEM LTDA-ME

Pelo presente instrumento particular de alteração do contrato social, PATRICIA DE
SOUZA MARTIN§, brasileirq solteir4 Empresari4 nascida no dia 06 de Setembro de
1983, na cidade de São Jose de Ribamar, Estado do Maranhão. Portadora do CPF no.

004.532.493-02 e RG no. 127225719994 SSPiMÀ residente domiciliada na Rua João

Alves Silva no. 109, Moropoia, São Jose de Ribamar-MA, CEP: 65110-000. E JOSE
DE JESUS FR-EITAS VELOSO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula
de identidade n'. 50876ó96-6 SSPÀ44 e CPF no. 269.651.863-72, nascido em

0910311968. na cidade de São José de fubamar-MA, residente e domiciliado na Rua 17

de Novembro no. 306, Bairro Cnrzeiro, São Jose de Ribamar-MA. CEP: 65110-000
resolvem assim alteni.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob nome empresarial P S MARTINS
CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME, com sede e domicilio na Rua
João Alves Silva no. 109, Moropoi4 São José de Ribamar-MA. CEP: 65110-000.

CLAUSULA SEGLINDA: O capital social da Empresa é de R$ 2@.000,00 (Duzentos

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

integralizadas no capital social, diÍetamente para o sócio JOSE DE JESUS FREITAS
VELOSO. O capital social que era dividido da s€guinte forma pelos úcios:

PATRICIA DE SOUZA MARTINS.. 1ó0.m0 QU0TAS....RS 160.000,00

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

Com este ato passani a ser dividido da seguinte forma:

P- U- 3. E-
ccrâaFEtE Côú

c

JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO ró0.000 QUoTAS....R$ 160.fl)0,00

PATRICIA DE SOUZA MARTIN§. 40.000 QU0TAS....R$ 40.000,00

..200.000 QUoTAs....R$ 200.ü)0,00TOTAL
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CLAUSULA TERCEIRA: A stDiedlede qüe üiràa pci o§qo; Construçâo de ediffcios,
obras de urbanização - ruas, pÍar.as ei calÇaria(, consÊuçãô de redes de abastecimento
de águ4 coleta de esgoto e consEuções corr€latas, exceto obras de irrigação, OuUas
obras de engeúaria civil não especificadas anteriormente, Obras de terraplenagem,
Obras de fundações, Construção de instalações esportivas e recreativas. Com este ato
passará a ser; Construção de edificios, Obras de urbanizâção - ruas, praças e calçadas,
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obrÍs de irrigação, obras de contenção, Obras de teraplenagerq
Obras de fundações, Constnrção de instalações esportivas e recreativas, Drenagem do
solo destinada à construção, impermeabilização em obras de engenharia civil, serviços
de pintura de edificios em geral, aplicação de revesümentos 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/10/2006 e
seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA: As quous são indivisíveis e não poderão ser cedi.las ou
ransferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quern fica assegurado, em

igualdade de condições e preço direito de preferàrcia para a sua aqüsição se postas à

vend4 formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

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

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
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CLAUSULA §ETIMA: A administraçõo da sociedade quc era exercida pela

empresária PATRICIA DE SOUZA MARTINS, com este ato pâssaú a ser exercida

pelo empresário, JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO quê representanl a sociedade

Ativa e Passivament€ em juízo como fora dele e fará uso e emprego da sociedade em

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

cheques bancá,r'ios isoladamente, com a proibição de seu uso e emprcgo em avais

Íianças, endossos, ou quaisquer ouuas emissões em favor de terceiros, alheias aos

interesses sociais.

-Tt) S'
CLAUSuLA OITAVA: Ao término da cada exercicio social, em 3l de dezeãbro, o
administrador prestará 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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CLAUSULA NONA: Nos qtjtitlo.r]reses segúÀtes ab téimino
sócios deliberarão sobre as contas ô designarãc administraCo( D S) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração eontahral assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
letirada mensal, a título de '!ro labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUII{DÀ: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

sociedade continuará suas atividâdes com os herdehos, sucessores e o incapaz. Não
senáo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situaÉo patrimonial da
sociedade, à data da resolução, veriÍicada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador JO§E DE JE§US FREITA§
VELOSO, declara sob penas da lei de que não esüi impedido de exercer por lei à
administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou
por se encontrar sob os efeitos dela" a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a

cargos públicos ao subomo, concrlssão, peculato ou contra a economia popular, contra

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

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Na vigência deste inskumento, ocorrendo
impedimento ou incapacidade de qualquer um dos úcios, será esta excluída da

sociedade mediante alteração conEatual e seus direitos e haveres serão forma

descrita na Clausula Décima Terceira deste contato, câso seus

prossegúr na sociedâde.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca da Jose de

Ribamar, para qualquer ação futrdida neste contrato, renunciando-se a qualqueÍ outrc

por müto especial que seja. E por se âcharêm em perfeito acordo, de tudo quanto nesê

instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando'o, em

três vias de igual teor, com a primeiÍa destinada a registro e arqúvamento na j
Comercial do Mararüão.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDI

NúuERooE rNScRtÇÀo

08.,t1 513910001 -3il
UATRtr

corPRovANTE DE lt{SCRrçÃO E DE S]TUAçÀO
CADASTRAL

DÀIA OE Á8ER1!RÂ
31110/2006

NOME ÊIJPRESARIAL

P S ÍÚARTIT{S COI{STRUCOES Ê TERRAPLANAGEX LTDA

Tlrulo Do Esr ÊaLErME§ro 0,loar€ D€ F NTê§rÀ)

otflEc

cÔotGo E DESCTiçÃo DA ATIV|O\OE ECOr{ôiltCÀ pRrNCtPAr

41.20.4{X, - ConstuÉo d. adlficio!

cÔolco E oEscRçÁo oA NÂIUREZA JURíoEA
206.2 - Socicdade Empresária Limftada

!OCFADOURO

R JOAO ALVES SILVA
NlirERo
t09

coMPLElúEr{ÍO

CEP

65.110'000
BAiRRO/DISÍRITO

MOROPOlA
ÀruNrcíPro

SAO JOSE DE RIBA,,AR

ÊNDEREÇO

G oTilatL.cotr
TETEFONE

88í866{0

ENTE FEDERATIVO (EFR]

ATÍVÂ
o^TA oA sÍruAÇÀo CADASTRAL

3' n012006

MOTIVO DE

ESPECIAL ESPECIAL

PORÍE

rúE

E DAS AÍIVIDADES
,a2.í3{{r0 - Obras dr urtianlzsçáo - ru6s, pÍsçaa c calçado!
12.22-741 - Conakl)ção do radê! dr sbartêclDlnto de água, colot! d! etgoto ê eonrtuçó!! corÍlhta!, sxcoto obras do
lrrigrgão
42.99.5{9 - Outra! obras d! engcnharia clvll oão clpeclf,cada! a[tariorm€nto
,§.í3.4{10 . Obras dc lcrÍsplcnagem
l(i.91 6-00 - Obt-l! dê tundaçóé3
42,99{{rl . Conírução dr lnltalâ9õca .!poíiB! ! ,lcr.aüva6
/8.30"1.01 - lnpsrmrabilizâfêo sm obrsr dr êngi.nh!Íia clúl
,(}.30.a.(),ú - SêÍviçor dr plntuia dr sditrclo3 em gerrl
i8.30.ú.{r5 - AplicâÉo do rcvoillln.ntos e do r.ginlr em int!Íiorsr r exterigrs!
ríi},í 9-31X) - Scrvlços dc prlparrsáo do terano náo arpccítc'dg! antêtlo.rDonte
37.02€{X} - Atividades illacionada! a esgoto, êrcrto a g.süio d. redee
43.99-i€9 - Sêrviços capêcls[zrdos para construção não oipêciícado3 súsriormlnte
8í.21{{r0 - em e cm domícílios

MA

httsJ/y/wur.recâita.fazenda.gov,br,IPessoaJu.idica/CNPJ/cÍÍúÍevdcrx*evâ-Solidtacao.asp
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SOCIEDADES
caso ; coMUNtcAÇÃO t{OAt{o DA co}asTtTuçÃo

r juntamente com a conslituiÉo
Situaçãol HICROEHPRESA

ôe

Nome: Patrícia de Souza Martins

CPF no 004.532.49$02

Nome; Leonidas da Assunção Martins Junior

CPF nc 031.146.56$31

COiIU}IICAçÃO DE ENQUADRAÍÚENTO

llmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Maranhão

A sociedade P S ilARTINS CONSTRUçÔES COmÉnCtO e
REPRESENTAçÕES LTDA, estabelecida na AV í2 QDA Í18 lf 5 - A SALA 02
coNJ ilAloBÃo PAçO OO LUilIAR - ilA CEP 65.Í37,{D0, representada por
todos os sócios, declara, para os lins do art. 5e da Lei ne 9.8211/99, que:
a) se enquadra na situação de microempresa;
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exeÍcício, nâo excederá

o limite fixado no inciso I do art. 2a da Lei rP 9.841/99, obaervado o dbposto no §
'ta do mesmo artigo;

c) não sê erquadra em qualquer das hipóteses dê exclusão relacionadas no art. 39

da mesma Lei.

Paço do Lumiar- Ma., 10 de Setemb,ro de 2006
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Sistema Nacional de Rêglstro de Empresas Merca
JUT{TA COMEBCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CEPTIDÃO ESPECíFICA

Certificamos que o ato constitutlvo da empresa indicada a seguir e
Comerciâl:

nome empresarial: P S MARTINS CONSTRUçÔES E TERRAPLANAGEM LTDA-ME

NIRE: 21 200607089 CNPJ:08.415.239/0001-34

êndêreço: HUA JOÃO ALVES STLVA

Complemento: número: 1Og

bairÍo: MOROPOIA CEP: 651 10-000

municíplo: sÃo JosÉ DE RTBAMAR UF: MA

sltuação: BEGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato número data descrlção

090 21200607089 31/10/2006 CONTRATO

315 20060373237 31/10/2006 ENQUADRAMENTODEMICROEMPRESA

22320090171250 27t0312005 BALANCO

223 20090600312 0411112009 BALANCO

22320100253652 0510512010 BALANCO

223 20110134893 2410212011 BALANCO

022 20120213630 11IMI2O12 ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

021 20120405148 3010712012 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EI\TPRESARIAL)

SÃo LUÍs - MA, 07 de Íevereiío de 2019

_r«z/z'^'*t,-*t
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LíLIAN THEHESA RODRIGUES MENDONÇA

SECBETÁBIO GEBAL 19/013242 6
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locurnênlo âssinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO ên 07lO2l2O19, às 17.23.

\ â[tenticidsde dêste documento Doderá ser consultada em http:/^,t/wwjucemâ.ma.gov.br/consulta_cartidao através do pÍotocolo no: 190132426
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