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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: 06.125.389/0OO1-88

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL TOMADA DE PREÇO

N".002/2019 - PMSB/MA
L íoê-/r€Razão Social

CNP] N"
5aõ J's€;a€Z/'8,q/77.?e -,/11 /9Endereço:

E mail
idade: Estado: DIL'leleíone
Pessoa pa fa contatot .ía52 l)é i-,çtt,/g

Recebemos através do Presidente da CPL (a), nesta data, Cópia do instrumento convocatório da
licitação acima identi6cada.

yor 1, e.fuzr,,ndolí" fuuoicu" 1fu|í
/e/o o.

Senhor(a) l,icitante,

Objetivando comunicação futura ehtre 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 Comissâo Permanente.de Licitação.

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

São Bernardo -MA,?? de 02 de 2}tg
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PREFEITURA T.IUNICIPAL DE SÃO BERNA
ESTADO DO MARANHÃO

CNPJ: O6,125.:I89/0OO1-88

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC-CFM )
NUMERO DO REG STRO N'012022$t9

CERTIFICO que a empres4 CONSULPLAN P S MARTINS
coNsTRUÇÔES E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ N'08.416.23910001-34, com sede
na Rua João Alves da Silva, encontra-se registrada no CADASTRO DE
FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM - da Prefeitura Municipal de São Bemardo - Ma,
sob o número de registro no @022@, na forma dos regulamentos, Lei Municipais e da Lei
8.666193. CERTIFICO que foi constatado a regularidade no CRC-CFM, esrando em pleno
vigor e que a empresa estri cadastrada como prestadora de serviços no setor de: r.20-4-00 -
Construcão de Edificios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.99-5-99 - Outras Obras de engenharia civil nâo especificadas ânteriormente
42.22-7-01 - Construção de Rede de abastecimenúo de água, coletr de esgosto e
construção correlatas, exceto de irrigação.
OUTROS...

A qualquer tempo poderá ser alterado, sspenso ou cancelado o
registro e SUSPENSO/CANCELADO o Certificado de Registro Cadastral de quem NÃO
satisfazer os requisitos paÍa habilitagão (habilitação jurídica), qualificação técnica,
econômico-financeir4 regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 70 da Constituição Federal. (Incl Lei n" 9.854, de 1999).

da empresas contratadÍs serão efetuados apósOs
comprovação das condições de na do art. 55, XIII'?da Lei n'8.666/93.

São Bemardo- Ma,05 de fevereiro de 2019

EL TOS ARAUJO LIMA
DA CPL.

' LEI N" 8.óóó/93 ( L€i dss Licirs{ões ).
ArL 32 - Os docurnentos neressários à hâbilitBçâo poderão ser aprcsentados em originâI, por qualqueÍ processo de úpis âütenticada poÍ
caíório compctent€ ou por servidoÍ da administração ou publicâçào cm órgâo da impreosa ofiçia.l. íRedaoeo dada ocla Li no 8.883. de 19941

§ le - A documeotaçio ÍefeÍida n€Íne aíigo podcrd scr sub§ituidâ poÍ r€isao câdâstrâl cmitido poÍ ôÍgào ou entidad€ públic!, desde que
pÍ€visto no edit!.| e o ÍçgisÍo terúâ sido fcito em obediência so disposto neslr l-êi
Aí. 34 - PâÍa 06 Íiís d6ta Lêi, 06 óÍgà6 e antidades da ÁdministÍaçeo Pública que íealizem fÍequenlemente licitôsôês ÍnsnteÍào regisEos
cádastÍai! psta cfeito de habilitâçâo, na forma reSulam€ntar, válidos poÍ, no máximo, um sno. (&§gu!g&c g).

' AÍt. 55 - São cláüsulas necass&iâs çm lodo contÍrlo as quê cstab€leçam:
Xlll - a obrigação do conEalado de manler, duiante toda a execuçâo do contaato, em compatibilidade com as

to&s as condições de hâbilitaçào e qualificação exigidas na licitaçâo.
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C0NTRATO DE CON§TITUIÇÃO DE P- S.
CoMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA.
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r§e

Patrícia de So'.r- MertfuN, brasileira, natural de Sâo Jose de Ribanrar - MAg
solteira, nascida em 0ó/09/1983, comerciante, portadora doic P.E. nj 004.532.493-02 e C.I.
n' 12722571999{ SSP/À44., expedida em 22/llll9ü; tÊntdas..dq À;srnção Martins
Junior, b'rasileim, natural São Lús - MA., solteiro, nascido arn 071M11985, comerciânte,
portador do C.P.F. n" 031.146.563-31 e C.I. n" 19526942002-2 SSPlh,ÍA., expedida em
2ll0l/2W2, ambos residente e domiciliado à Rua João Alves Silva n" 109, Moropoia -São
Jose de Ribamar- Md Cep:65.110 -000 ( art. 997,1" cnl2002), constituem uma sociedade
limitad4 mediante as seguintes clausulas:

CLAUSULA PRIMEIRÀ - A sociedade girani sob o nome empresarial P S MARTINS
CONSTRUÇOES COMERCIO E REPRESENTÂÇÔES LTDA. e tení sede e
domicilio na Av.l2 Qda 118 no 5-A, Sala 02 Conj.Maiobão Paço do Lumiar - MA.,
Cep:65. I 3740O ( ãÍt. 997, II, CC D0404.

CLAUSULA SEGIJNDA - O capital social seá R$ 50.00O,0O ( cirquenta mil reais )
diüdido em 5,0.000 (cinquenta rnil) quotas de valor nominal R$ 1,00 ( hum real),
integralizadas, oeste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:
Patrícia de §6,rzq Martins 37.500 quotas R$ 37.500,00
Leonidas da A.ssunção Martins Jrmior 12.500 quotas R$ 12.500,00
Total 50.000 quotas R$ 50.000,00
( art. 997 , IIl, CCn002).

CLAUSULÀ TERCEIRA - O objeto sent Construção de Edificações de Todos os Tipos,

Comércio Varejista de Mercadoria em Geral com Predominârrcia de Produtos Alimenticios,

Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Equipamentos de Informática, Comércio

Varejista Eqúpamentos para Comrmicação, Comércio Varejista Eqúpamentos Eletônicos

Domésticos,Comercio Varejista Peças e AcesÚrios para Eledomésticos, Comercio

Varejista de Peças e Acessorio para Veículos Automotor, Comercio Varejista d€ MáquiDa§

para Escritório, comércio varejista de Artigos de Papelari4 comércio varejista de

Éodutor Farmacêuticos alopiticos, comércio varejista de Materiais de construção em

Geral, Representante Comercial e Agente do Comércio de Eqúpamentos para lnformítica
CLAUSÚLA QUARTA - A sociedde inicia*í suas atividades setembro/2006 e seu prazo

de dur+âo é indeterminado. (art. 997, ll, CCI}00.Z)-

CLAUSULA QUII{TA As quoas são indiüsíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a têÍceiÍos s€m o

igualdade de condições e Preço
, formalizando, se realizada a

aÍt. 1.057, CC|200.2).

consentimento do outro sócio, a .qtrem flca assegurado, ent

direito de prefeéncia para a sua aquisição se à venda

cessão delas, a alteração ( art- 1.056,

CLAUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada ta or de suas

quotas, mas todos respondern solidariamente pela capital social. (art.

t.o52,CC/2@2)
P- ÍVt - S. E!_
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CL^USULÀ SÉTLUÀ A administração da sociedade cúerá Pahicia de Souza
Martins, com o poder e atribuição de administradora autorizado o uso do nome
ernpresaiial, vedarlo, no entarll/o, err atividartes estrarihas: ao ir,teit^"+ ;rr"i3l"L;r assulrir
obrigações seja em favor de qualqüer dos quotistas ou thttôrc'eíius,'t ern coirÀ tn"r* ou
ajienar bems imóveis da sociedade, sem auton,ação do outro socio. ( artigos 991,VL,
I 0l3, r064, ccl?.oo2).

Ct.AtlStlLA OITAYÂ Ao término de cada cxercício social, cm 3l dc dczcmbro, a

arlministradora prestüa contajustificada de sua administração, procedendo à elaboração
do inventario, do bala.rço patrimonial e do balanço de rcsultado cconêmico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. ( art. I .065, CC/2002).

CLAUSULA NONA - Nos quatÍo meses seguintes ao término do exercício social, os
socios deliberarão sobre as contas e designarão administrado(es) quandn fbr o caso. (art.
l.O7l e 1.072, & 2"e art. 1.078, CC/2O02}

CLAIISULA DÉCIMA - A so.:iedarle pode.á a qrralqr,rer tempo, atrtir orr fechar filial ou
outra dependênci4 mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÚCfMA PRIMEIRÂ - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de " pro laborc ", observadas as disposições regulamentares
pertin entes .

CL^USIILA DÉCf,U^ SEGUND - Falecendo ou interditado qualquer sôcios, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo
possível ou inexistinclo intcrcssc dcstcs ou do(s) socio(s) rcmanescc.ntc(s), o valor de seus
haveres será apurado e liquidado com base na situação patrinonial da sociedade, à dara da
resolução, r'crifi cada em balanço cspccialmontc lcvantarlo.

Parágrafo Único - o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em resolução a seu úcio. (aÍt. I -028 e art. 1.03 I , CCD002).

CLAUSULA DÉCIMA TERCf,IRA - O administrador declara, sob a pena da lei, de
que não esta impedida de exercer a administraçâo da sociedade, por lei especial. ou em
virtude de condenação criminal, or-r por se encontraÍ sob o eêito dela, a pena que vede

ainda que temporariamente, o acesso a sargos públicos; ou por crime falimentar, de
prcvaricação, peita ou suhomo, concussão, pcculato, ou contra a cconomia popular, contra

-t

$ o sistema financeiro nacional, conlra normas defesa da concorrênci4
consumo, fé pírblica, ou a propriedadc. ( art.l .01 I , & 1

ccDooz).

as re

CL^USULA DÉCL\L4. QUÀRT^ .- Fica eleito o forc de Paço do L Â., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultaÍltes deste côntrato

E por estarem assim iustos e contratados assinam o presente instrumento em 03
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Paço tlo I.umiar - l\14., _10_i09_/2006
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VISIO:

SOCIEDADES
caso : coiíuiltcAÇÃo ro AHo DA coilsTtTutÇÃo

. juntamente com a consliüriÉo
Situação: HTCROEilPRESA

COMUNICAÇÃO DE ENQUADRATIENTO

llmo. Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Maranhão

A sociedade P S tARTlllS COI{STRUçÕES COilÉRClo E
REPRESEiffAçOES LTDA, estabelecida na AV í2 QDA íí8 l.l" 5 - A SALA 02
coNJ tAloBÃo PÂço oo LUrlAR - tA cEP 65.í37{XtO, repíe§eÍrtâda por
todos os sócios, declara, para os fins do art. 5p da Lei ne 9.&41199, que:
a) se enquadra na sifuação de microempresa,
b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exeÍcício, nâo excederá

o limite fixado no inciso I da aft. t da Lei no 9.84í199, obsen ado o disposto no §
1q do mesmo artigo;

c) não se enquadra em qualquer das hiÉteses de exclusão rdaciondas no art 3q

da mesma Lei.

Paço do Lumiar - Ma., 10 de Setembro de 2006

Assinatura: Itqfunú,o

Nome: Patrícia de souza Martins Nome: Leonidas da Assunção Mârtins Junior

CPF no 004.532.49&02 CPF no 031 .146.

cERllrrCO O RÉ qLSI]19-E^{^3-1 /1 0'2006
so8 o NUMERO zu'D'rJ/rz, éucEt a

,.iifu"JUr{rÀ c0àlÊRClÂL D0 E$ÍAD0 B0 irÂ8Â[tlA0

PÍot (ôlo (E/03:3297

/,"' L./)

2 060704 9

S MARÍINS
RFPRÉSENT aÇóEs LToa
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INSTRUMENTO PARTTCI'LAR DÀ :ALTEBA
CONTRATUAL DA SOCIEDÀDE

p s MARTTNS CONSTRUcÔES ÇÔMERCTO E'REPRESENTAÇÔES
LTDA-IVIE

Pelo presente instrumento particular de alteraçâo do contrato social, PATRICIA DE
SOUZA MARTINS, brasileira, soheirg Empresaria, 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 SSPiI,íÀ residente domiciliada na Rua João
Alves Silva no. 109, Moropora, São José de Ribamar-MA" CEP: 65110-000. E
LEONIDAS DA ASSUNÇÁO MARTINS JUMOR, brasileiro, solteiro, Empresririo,
nascido no dia 07 de Abril de 1985, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão.
Portador do CPF n'.031.146563-31 e RG rf. 19526942002-2 SSPÀ44, residente
domiciliado na Rua João Alves Silva uo. 109, Moropoia, São Jose de Ribamar-MA.
CEP: 651 10-000 resolvem assim alteú.

CLÁUSULA PRIMEIRÂ: A sociedade que girava sob nome empresarial P S
MARTINS CONSTRUÇÔES COMERCIO E REPRESENTAÇÔES LTDA-M[,,
com sede e domicilio na Avenida 12, Qda 118, n'.05-À Sala 02, Conjunto Maiobão,
Paço do Lumiar-MA, Inscrita no CNPJ sob n". 08.415.23910001-34, arquivada nâ Junta
Comercial do Estado do Mararúão no dia 31110/2006, sob MRE: 21200607089, com
este ato girará sob nome empresarial P S MARTINS CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGEM LTDA-ME, e com este ato sua sede e domicilio será na Rua
João Alves Silva no. 109, Moropoia, São Jose de Ribamar-MA.

CIÁUSULA SEGUIT{DA: Fica registrado no contrato a saída do sócio LEONIDAS
DA ASSUNÇÂO MARTIN§ JU|IIOR, que cede e transfere o 12.500 (Doze Mil e

Quiúentas) quotas no valor nominal dc 1,00 (Um) real cada um4 correspondente a R$
12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais) totalmente integralizado em moeda corrente
do país, ao úcio ora admitido JOSE DE JESUS I'REITAS YELOSO, brasileiro,
solteiro, empresiírio, portador da cedula de identidade n". 50876696-6 SSP/IvIA e CPF
n'. 269.651.863-72, nascido em 09/03/1968, na cidade de SÍlo José de Ribamar-MA,
residente e domiciliado na Rua 17 de Novembro no. 306, Bairro Cruzeiro, São José de
Ribamar-MA. Pelo que a sociedade e os quotistas trocam plena, geral e irrevogável
quitação, não tendo mais nada a roclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA TERCEIRÁ: O capital social da Empresa que era de, R$ 50.000,00
(Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000, (Cinquenta Mil) quotas de valor nominal R$

1,00 (Um real), integralizadas, em moeda corrente do País pelos úcios:

pATRICIA DE SOUZA MARTrNS..................37.500 QUOTAS..........RS 37.500,00

LEONIDA§ DA ASSUNÇÁO MARTINS JUMOR.12.500 QUOTAS.R§ 12.500,00

TOTÀL............ .í).000 QUoTAS..........R$ 50.000,00

Com eÍe ato passará a ser de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) dividido em
200.000, (Duzentos Mil) quotas de valor nominal Rl$

moeda corrente do País, que sení dividido da seguinte
real), integralizadas, em

P- trt - =i- B.
coNFERE côr
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PA'TRICIA DE SOUZA MARTINS.... 160.000 Q ggÊ§.....R$ 160.

JOSE DE JESUS F'RE,ITAS VELOSO Á0.00G QUoTAS.....R$ 40.000,00

TOTAL........... .....100.000 QUoTAs.....Rs 200.000,00

CLAU§ULA QUARTA: A sociedade que tinha por objeto; Construção de EdiÍicações
de todos os tipo§, Comercio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de
Produtos AlimentÍcios, ComeÍcio Varejista de Equipamentos para Comunicação.
Comercio Varejista de Equipamentos Eletrônicos Domésticos, Comercio Varejista dc
Peças e Acessórios para Eletrodomésticos, Comercio Varejista de Peças e Acessórios
para Veículos Automotor, Comercio Varejista de Maquinas para Escritório, Comerci()
Varejista de Artigos de Papelari4 Comercio Varejista de Produtos Fa;rmacêulicori
Alopáticos, Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral, Representamc
Comercial e Agente do Comercio de Equiparnentos para Informática. Com este ato
passará a ser; Construção de Edificios, Obras de Urbanização - Ruas, Praças c

Calçadas, Constução de Redes de Abastesimento de Água, Coleta de Esgoto e

Construção Correlatas, Exceto Obras de hrigação, Construção de Instalações Esportivas
e Recreativas, Outras Obras de Engeúaria Civil não Especificadas Anteriormente,
Obras de Terraplenogem, Inpenneabilizqção em Obras de Engenharia Civil, Instalação
de Portas, Janelas, Tetos, Divisórias e AÍmários Embutido de Qualquer Material, Obras
de Fundações.

CLAUSIJLA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades na data de 3111012006 e

seu prazo de duração é indeterminado.

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, em

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

vend4 formalizando, se realizada a cessâo delas, a alteração conhatual pertinente.

CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada úcio é restrita ao valor de surs

quotas, mas todos respondem sotidariamente pela integralização do capital social'

CLAUSIILA OITAVA: A adminisração da sociedade seú exercida pela a empresrír'ia

PATRICIA DE §OUZA MARTINS e Íepresentâú a sociedade Ativa e Passivamente

em júzo como fora dele e faú uso e emprego da sociedade em conjunto ou

sepamdamente, p&ra assuntol de interesse da sociedade, o qual assinará cheques

banoários isoladamente, com a proibição de seu uso e emprego em avais fiançirs,

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

sociais.

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

administrador prestará contas justificada§ 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 perda§ aPuados.

CLAUSULA DECIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício sooial, os

sócios deliberarão sobre as conta§ e designarão administrador( Ú s) quando for o caso
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ITOOALIOADE
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade ,qual quer
fechar filial ou outra dependêpcia. mediaate alteração
sócios. , : ,

ta

CLAUSIJLA DECIMA Srcóüúij.c,r os sócíos p",í"râõ, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares
pertineDtes.

\
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeLos, sucessoÍes e o incapaz. Nàio
sendo possível ou inexistindo inteÍesse destês ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o vakrr
de seus haveres será apuradc e liqúdado com base ne situação patrimonial dâ
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A administradoÍa PATRICIA DE SOUZA
MÀRTINS, declara sob penas da lei de que não está impedida de exercer por lei à

administraçAo da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena quo vede, ainda temporariaÍnente, o acesso a

cargos públicos ao suborno, concussão, peculato ou contra a economia populax, colltftr
as relações de cousumo, fé pubüca ou propriedade (ART.I.011 - CC/2002).

CLAUSULA DECIMÀ QUINTA: Na vigência deste instrumento, oconendo

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

sociedade mediante alteração conhtual e seus diÍoitos e haveres serão pagos na forma

descrita na Clausula Décima Terceira desto contrato, caso seus herdeiros não queirarn

prosseguir na sociedade.

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

Ribamar, para qualquer ação fundida neste contÍato, renunciando'se a qualquer outro
por muito especial que seja. E por se acharein em perfeito acordo, de tudo quanto neste

instrumento particular foi lavnido, obrigam-se a cumprir o preseote, assinando-o em três

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

Comercial do Maranhão.
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São Jose de Rih;m*r - MÀ; l9 de Ma,'ço de 2012.

r)v
l./a Lu t't'.t ,lí*,Ír^I'( y'*tltvt"

ffi
CPF n'.004.532.493-02
Sócia-Administradora

LEONIDAS DA UNÇ O MARTINS R
CPF no.031.146.563-3r

Sócio

i L)

J AS VELOSO
1.863-72n

Sócio
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Pelo presente instrumento particulil de alteração do conaato social, PATRICIA DE
SOUZA MARTINS, brasileir4 solteir4 Empresaria. nascida no dia 06 de Setembro de
1983, na cidade de São Jose de Ribamar, Estado do Maranhão. Portadora do CPF n'.
004.532.493-02 e RG no. 127225719994 SSP/]VíÁ5 residente domiciliada na Rua João

Alves Silva no. 109, Moropoi4 São Jose de Ribamar-MA, CEP: 65110-000. E JOSE
DE JESUS FREITAS YELOSO, brasileiro, solteiro, ernpresrário. portador da cédula
de identidade n". 508766966 SSPÀ,ÍA e CPF no. 269.651.863-72, nascido em
0910311968, na cidade de São Jose de Ribamar-MA, residente e domiciliado na Rua 17

de Novembro no. 306, Bairro Cruzeiro, São Jose de Ribamar-MA. CEP: 6511G000
resolvem assim altfií.

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

João Alves Silva n'. 109, Moropoi4 São José de Ribamar-MA. CEP: 651 10-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital social da Empresa é de Rl$ 200.000,00 (Duzentos

Mil Reais) diúdido em 200.000, (Duzentos Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um
real), integrali",das. em moeda corÍ€nte do País. A sócia PATRICIA DE SOUZA
MARTINS, transfere 120 (Cento e Vinte) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um real)

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DA SEG

Com este ato passaní a ser dividido da seguinte forma:

CONTRATTJAL DA'SOCIED$É :LIM[[ÂDA
P S MARTTNS CONStrR.UÇÔES E TERFAPLÀNAGEM LTD

Qw

P- ttâ - s- B-co]\rTERE côI
2

c

PATRICIA DE SOUZA MARTINS.. 160.000 QUoTAs....Rs 160.000,00

JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO.. 40.000 QU0TAS....R§ 40.000,00

TOTAL,... ..200.000 QUorAs....Rs 200,000,00

JOSE DE JESUS FREITAS VELOSO 1ó0.000 QU0TAS....R§ 160.000,00

PATRICIA DE SOUZA MARTINS.. ....40.0{0 QU0TAS....R$ 40.000,00

......100.000 QUoTAs....R$ 200.000,00TOTAL....
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CLAUSULA TERCEIRAT A sôbiêtlsde qüe tüiàa poÀ osêto; construção de ediÍIcios,
obras de urbanização - ruas, prà,:ai e caliarial,' consr"uçaô'de redes de abastecimento
de água, coleta de esgoto e constÍuções correlatas, exceto obras de irrigação, Outras
obras de engenharia 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, Cib.as de urbanização - ruas, praças e calçadas,
Constnrção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação, obras de contenção, Obras de terraplenagem,
Obras de fundações, Construção de instalações esportivas e recreativas, Drenagem do
solo destinada à construção, impermeabilização em obras de engerharia civil, serviços
de pintura de edificios em geral, aplicação de revestimentos e de Íesinas em interiores e

exteriores, montagem e desmontagem de andaimes e estruh[a temponâ.rias, limpeza em
prédios e em domicilios

CLAUSULA QUARTA: A sociedade íniciou suas atiúdades na data de 3t/1012006 e
seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QLIINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o consentimento do outo sócio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sun aquisição se postâs à

venda, 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.

CLAUSLTLA SETIMA: A administração da sociedade que era exercida pela

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

pelo empresário, JOSE DE JESUS I'REITA§ VELOSO que representaú a sociedade

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

conjunto ou separadamente, para 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 outÍas emissões em favor de

interesses sociais,

CLAUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 3l de ,o
administrador prestará contas justificadas de sua administraçâo, procedendo à

elaboração do inventário, do balanço paúimonial e do balanço de resultado econômico,
cabendo aos sócios, nâ propoÍção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

P- tvt _ 3- Ei-
CONFE RE côra

aos

o IN L 7

-q

{
*-a\

\

À



PROCf.SSO tfi 4t) /Í72,
MOOATIDADE

Y§TO:

CLAUSULA NONA: Nos qubtao. iheses, sêgiiiütes ab téi'mino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e dàsigriaüo adminrstraCo( O S) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, úrir ou fechar Íilial ou
outra dependênci4 mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

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

CLAUSULA DECIMA SEGUIT{DA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

sociedade continuará suas atividades com os herdekos, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistiado interesse destes ou do(s) úcio(s) remanescente(s), o vâlor
de seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçâo patrimonial da

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador JOSE DE JESUS FREITA§
LELOSO, declara sob penas da lei de que não está impedido de exercer por lei à

administração da sociedade por lei esp€cial ou em virtude de condenaçâo criminal ou
por se enconüar sob os efeitos dela" a pena que vede, ainda temporariamente, o âcesso a

cargos públicos ao subomo, concussão, peculato oq contra a econonia popular, contra

as relações de consumo, fé publica ou propriedade (ART.I.0t I - CCl2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Na ügêocia deste instrumento, ocorrendo

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

sociedade mediante alteração contratual e seus direitos e haveres serão pagos na fonna

descrita na Clausula Décima Terceira deste contrato, câso seui herdeiros não queiram

prosseguir na sociedade.

CLAUST LA DECIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca da São Jose de

Ribamar, para qualquer ação fundida neste contrato, renunciando-se a qualquer outro

por múto especial que seja. E por se acharem em perfeito acordo, de tudo quanto neste

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

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

çir
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P S MARTINS CONSTRUÇÔEST
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JES AS VELOSO

São Jose de Ribamar - MA; 29 de Maio de 2012.

CPF n'.269.651.863-72
Sócio-Administrador

PATRICIA DE SO
CPF no.004.532.493-02

Sócia
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VISTO:

=
.,*.r^flffi8i3= Govêmo do Estado do Maranhão

Sêcretariâ de Estado de Indústria e Comércio - SEINC
Juntâ Comêrciâl do Estâdo do Maranhão

CERTI DÃO SIIVI PLI FICADA
Sistenra Nacional de Registro de Empresas Mercantis -

C€rtmcamos que as informâçóes abaixo constam dos documêntos arquivados

nesta Junta Comerciâl e são vigentes na dâta da sua expedição.

p s I RnNs coratlRuço€s E TERn^ptÀx^êEx LTD^-IE

20ê2 - SOCTEDÂDÉ ÊUPRÉSÁRI^ flrAr^Dl
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coxsrEuçÀo DE E!íar'cro§; osR § oE uRaÀxEAç^o . RUÁs, PÍrÀçÀ! É cll9^o^s; coNsTRuçÀo oÉ REDE§ oE aB^sTEcaaEfaÍo oE 

^GUAi 
cotET^ oE EscoTo E coxgTR(JçÀo

COFFELÂTÂS CXCEÍO OsR S OE lRirGAç^O: OBRAS OE CONIENçÁO: OERÀS DE TEinAP,.EllÂG€I' OBR S DE FUI|I»çôES: COíTSTRUÇÀO OE INST^LAçOES ESPORTWAS E RECFÊA
DREx^GÉr. DÉ sOrODÊSnxaDO 

^ 
coNsrRuçÀo. xPERT|ÉÀs[-c^ç^O Er OBÂ^S D€ ExGfxH^Rr Crv[iS.RvrçOS o€ Pr{ÍrrR o€EDrlcrosErGÊR L, 

^PL}cÁçÀo 
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CONFERE C ôra

PÁrRrcl^oÊsolz rr^FÍns

JOSE O€ JESUS FREIÍÀS VELOSO

JOSE Í}€ JESIJS FREITÀs VELOSO

)ocumento assinado dagitalmente por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÂO €rn 07rc2y2019, às 17:30.
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V§TO:

Termo de Deferimento da Opção pelo Simples Nacional

CNPJ: 08.41 5.239/0001 -34

NOME EMPRESARIAL: P S MARTINS CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Suâ opçáo pelo Simpbs Nacional está confrmada corn efeitos a pârtir de 01r'01/2019.

A confiÍmaÉo desta opção não exdui a responsabíidads do conhibuinte quanto ao atendimento dos roquisitos exigidos par.a o rngresÉo no

Simdos Nacional prêüstos na Lai Complêmeitar no 123, de 14 de dezembro 2m6.

Resguarda€e às Administraçóes Tributárias o direito dê anular esta opÉo na hipúese dê dêclaraÉo fals3 por parte da pessoa jurídicâ.

Su8 opçaô pêb Simples N6cidlál impllca dcêilaçáo oõrigatóri6 do sisteo6 do comunicaçào êblr6oka (DTE-SN), dosünado, d€htrB oufss
lineH?Ces. r:

I - ciBrtifica o suj€ito passivo d€ quaisquer tipos de atos admihistrawos,
induÍdos os rolâüvos ao indeíeíimento dô opçáo pêlo Simpl€s Nacional, à

€xdusáo de6Êo Regim€ o a açóes fscai8;
ii - eruamrnnaÍ normcaçóes e ifiimaçoea; e

lll - erEediÍ ãvisos em oêràl

O DTE§N não exclui outas foÍmas dê notificaçáo, intimação ou aüsos prêvistos nâs lêgislaçôês dos entes fêderados. incluidas eÊ êlêlrônicas.

O sistemâ de comunicáÉo êlôtrônica implicsrá o seguihte

I - as comunicaçó€E serão feitas, por m6io elêffinico, êm poítal próp.io, di6pÊn6ândo-6ê â 6ua pubficaÉo no DiáÍio Oficial ê o enüo por vrâ poslall

ll - â cci.uni(iJcãâ seé .onside€dâ lessrel ca.â todos cs eíeitos leceis:

lll - a ciênda com tjtilizaÉo de cütícâÉo digltal ou dê cfoigo dô acêsso possui s rBquisitos de valdâde;

tV - consid6rar-sê-á Í€alizada a ciência d6 coÍnunicação na dêtia êm qúe o sujêito passivo efêtivar a consulla dotrônlca ao teo. dá comunioaÉo;

V - na hipótese do iten antarior, n6 casos em qu6 a consulta s€ dê em dia não util, a comunicáçáo será considr.sda como r8rlizada no primsiro

dia útil seguintei

Vr - a consu[a ás comunicsçóes do si$ema deverá sêr ieía em aré 45 (quareniia e onco) óias conraoos dâ dare dâ disponiõiiizeÉo da

comunicáção no poatâl- sob pêna de sêr cônsirr€radã automâlicamenle reãlizâdB na dãlâ do láÍmino dsss6 Daazo.

Número Validador: 00.00.1 0.42.26.S3
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