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ANEXO III

Declaramos em atendimento ao preüsto no Edital de Carta Convite no oor/zor9, que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

são Luís - (MA), 30 de janeiro de 2019

io Stanrley Pereira da Silva
cPF Ne 028.948.61i-03

Sócio Gerol

(DECTÁ.RAÇÃO DANDO CIENCIA DE QUE CUMP-RE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILTTAÇAO)
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ANEXO II
REQUERIMENTo DE BENIFICIo Do TRATAMENTo DIFERENCIADo E DECI ARAÇÃo

PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(t,ei Complementat e7l zoo6.)

Eu, ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA, portador (a) da Carteira de
Identidade R. G. no.r3zrr5SzooooSSP/MA e do CPF/NF no., rep o28.948.613-03 representâte
da empresa A. S. P. DA SILVA EIRELI CNPJ/MF no.r2.996.o28/ooor-oo, solicitamos na
condi@o de MICROEMPRESAS/EMPRISA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação
na licitação, modalidade de Carta oor/zor9, seja dado o tratamento diferenciado concedido a
essas empresas com base nos artigos 4z a 45 da l,ei Complementar no. rzglzoo6.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os preüstos nos
incisos do § 40 do artigo 30 da Lei Complementar Federal no. rz3/zoo6.

Como prova da referida condição, apresentamos em dôcumento anexo, CERTIDÃO emitida
pela Juntâ Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou
empresa de Pequeno Port.

Antonio Stanrley Pereira da Silva

cPF Ne 028.948.61i-qi
Sócio Gerol
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São Luís - (MA),30 de jâneiÍo de 2019.
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A PRI1FEITURA MUNICIPAI DE SAO BERNARDO-X,LA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Carta Conüte

No. oor/zor9- Tipo menor preço por item.

DECI.ARAÇAO

A A. S. P DA SILVA SOFTWARE EIRELI, inscrita no CNPJ no.
t2.gg6.o28looo1-oo, sediada na AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE MAIGNIúO, no25
SAIÁ 3o7, Bairro VINHAIS, CEP 65.o74-t9g, SÃO LUIS - MA, por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr.(a)ANTONIO STANRLEY PEREIRA DA SILVA, portador da
Carteira de Identidade no r3zrr5Szooo SSP - MA e do CPF noo28.948.6r3-o3, abaixo
assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de Carta Con'ite Presencial no. oor/zor9,
DECL{RA, sob as penas da [ri, que:

- Está ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniência de fatos impeditivos da
habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de r8 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer
trabalho, salvo na condi@o de aprendiz, a partir de r4 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do aú. 70 da Constituição Federal e Inciso V, Art. z7 da [-ei 8666199, com relação
determinada pela Lei no . 9.85411999.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual
exercendo funções técnicas, comerciais, de gerencia, administração ou tomada de decisão,
(inciso III, do art. 90 da tri 8666/gs e inciso X, da Lei Complementar no. o4/9o), inexistência
de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do § z', art. 32, da Lei no.8666/93;

Obs.: No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos terrnos da LC 123/2006,
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser
mencionada, como ressalva, na supracitada declaração.

São Luís - (MA), 30 de janeiro de 2019.

nio Stanrley PeÍeira da Silva

cPF Ne 028.948.613-03

Sócio Gerol
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2OlO2l2O18 Comprovantê de lnscriÇão e de Situação Cadaslral

Comprovante dê lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,
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ConÍira os dados de ldentificaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencre jun
RFB a sua atualização cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

N!MERo oE rNScRrÇÁo
í 2.996.028/000r {0
MÂTRtZ

COMPROVANTE OE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

06t12t2010

A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI

' TO DO.S'ÂBrl F'lVl \ r O \OVt Dr'.\rÀrr.
S, P S. SISTEMAS

coo co E oEScRiÇÀo DAS aÍrvrDÁoEs EcoNóM cAS SEcUNDAFTAS

95.11{-00 - RêpaÍaCão e manulenção ds computadores e ds equipamsntos pêriÍéricos
62.01-5-01 - Oesenvolvimonto de programas ds computador sob êncomonda
62.09-'l-00 - Suporte tácnico, manutênção o oulÍos serviços em tecnologia da informação
62.03-í-00 - Dêsênvolvimento e licenciamenlo dê pÍogramas de computador não-customizáveis
't8.30-0-03 - RepÍodução de soÍtware em qualquaÍ suporte
63.Í1'9'00 - Tratamênto do dedos, provsdoros de serviços ds eplicação e serviços do hospgdâgem na internet
18.13{-99 - lmprsssão de material para outros usos
73.í9{'99 - Outra3 atividades dê publicidadê não ospêcificadas antê oímente
82.19-9{1 - Fotocópias
82.99-7-99 - Outraa atividades dê serviços prostados principalmente às empresas nâo gspocificadas anteriormentê

cÓorco É oEscRrÇÃo oÁ ÁrvroÁoE EcoNÔMrca PRTNCTPAL

47.51-241 - Comércio varêiista êspecializado de oquipamento3 e suprimentos de inÍoÍmática

coorcô E oEscRrÇÃo DA NAÍUREzÀ JUR1orca

230-5 - Emprcsa lndivldual de Responsabilldade Limitada (do NatuÍoza EmpÍesári

NÚMERO

25
COMPLEMENTO

SALA 3OTTORRE B P.JAROINS

vtNl{ats SAO LUIS

AV JERONIMO OE ALBUQUERQUE MARAT.IHAO

65.074-199

ENoEREÇo ELEÍRôNtco
(86)9970-7309 / (86) 3237-s928

MA

ENTE FEoERATIVo REspoNsÀVEL (EFR)

SITUAÇÀo cADASIRAL
ATIVA

oaTA oa s ÍuaÇÃo caoasÍRAL
06112J2010

MOÍIVO OE SITUAÇÃO CADASÍRAL

oara DA srruaÇÃo EsPEcrÀLsrÍuAÇÀo ESPECTAT

Aprovado pêla lnstruÉo Normativa RFB n" 1 634. de 06 de maio de 2016.

Emitido no dta 2OlO2t2O18 às í7:07:OS (data e hoÍa de Brasília). ]S
\'.

Página. í/í

. Consulta QSA / Capital Social

é w
hltpl/www.receita.Íazenda gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnplíeva/Cnpjreva Comprovânle.asp
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20t0212018 CompÍovanle de lnscÍrção e de SrtuaÉo C

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade
AtLralizc sua oápirra
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httpJ^,!ww receita.íazenda gov.bíPessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante asp 2/2
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PREFEITURA DE SAO LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2019
ALVARA DE LTCENÇA E FUNCTONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

NUMERO DE CONTROLE

92120191 520070 INOME FANTASIA

S P S. SISTEMAS

LOCALTZAÇÃO TNSCRTÇÃO tMOBrLlÁRrA

AV JERÁ-NIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÃTO SALA 3OTTORRE B P,JARDINS, NO 25, VINHAIS
65074199 -SAO LUIS-l\ilA

CNAE Principel o Sêcundários
475120100 - coMÉRCro vAREJrsrA ESPECTAUZADo oE EoutpAMENTos E supRrMENTos oE TNFoRMATTcA

RESTRTÇoES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as,/ 

^).'penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para íuncionamenlo e exeÍcicio Oa{.'//,
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupaçáo do solo, as atividade{ »
domiciliares e restriçôes ao uso de espaços públicos, acessibilidadê e de segurança sanitária, ambiental e deY
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos'
acarretará a suspensão e a cassaçáo subsequente do Alvalá\de F onamento, nos termos da legislaçáo
vagente ,r§\l(-

(

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISíVEL E ACESS|VEL À FISCALIZAÇÃO

CODIGO DE AUTENTICIDADE:

1 BBSS4CO4BFA2FTFBOF6O2CFBDAFAOFT

(.1

TNSCRTçÃOMUN|CTPAL CPFTCNPJ

98233129 12.996.028/0001-00

RAáO SOCIAL

A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI

(

4 ,,/

VALIDADE: 31 t'12t20'19

&dr4'@"4
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PREFEITIJRA DE SAO LÚS

SECRETARIA MI.'NICIPAL DA FAZEI'IDÂ

CERTIDAO NEGÂTTVA

Numero da Certidao: 000043 9527 2018

Validade: 29/03/2019

DADOS DÂ PESSOÂ JURTDICÁ

CNPJ: 12.996.028/0Oor-00

P€zao SociaL A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI

ÂTMDÂDE ECONOMICA PRINCIPAL

475120100 - COM

nrronvÁlce
CIO VAREJISTA ESPÊCIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

ENDERECO DE LOCÂUZÂCÂO

IO TAdOUTO: AVENIDA JERÃ,NIMO DE ALBUQUERQUE MARANHÂEO

Numero: 25

Bairro: VINHAIS

Municipio: SAo LUIS - MA CEP:65074199

A presente certidao, sem conter rasuras, tem sua eficacia ate a data de validade acima informada,

tendo sido Iavrada em Sao Luis (MA), em 29 de novembro de 2018 ?s 11:19, sob o codigo de

autenticidade n" DC7D7R32FCE3660B56C0E20CDB14934.

À autenticidade desta certidao podera ser confirmada na Internet, em
https: / /stm.senrÉaz.saoluis.ma.eov.br/validacaocertidao

IINAO 
E VAIIDA A CERTIDAO QI.]E CONTTVER EMENDÀS, RASURAS OU ENTRELINHÂS.''

m'

\)

I

!,01

CERTIFICAMOS QUE ATE A PRESENTE DATA NAO CONSTA DEBITO FISCAL RELATTVO A PESSOA

IURIDICA, DESCRITA ABAIXO. RESERVA SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DIVIDAS
POSTERIORMENTE COMPROVADAS. HIPOTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146. DA LEI 6.289, DE
28l12l2017 Do coDIGo TRIBUTARIo MUNIcIPAL.

W

Inscrição Municipal; gazlzt zg

Complemento: SALA 3oTToRRE B PJARDINS;
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12996028/000 1-oo

RAZãO SOCiAI: A S P DA SILVA SOFIWARE EIRELI

NO]lrE FANtASiA:S P S SISTEMAS

Endereço: AV IERoNIMo DE ALBUQUERQUE MARÂNHAO 25 S 307 Í B P

TARDINS / VINHAIS / SAO LUIS / MA / 650 t4. 199

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

validade: L6lo7/2019 a 14/0212079

CeÉificação Número: 20190 1 1605095853002330

Informação obtida em 3OlOtl2Ol9, às 17:17:35.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprim irPapel.asp 30t0v20t9

"§

g
I

ry

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação
reqular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANH
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA

No Certidão: 053537/18 Data da 1011012018 16:52:57

lnscriçãoEstadual: 125545673 CPF/CNPJ:12996028000100

Razão Social: A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI ME

EndeÍeço: AVE JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 25 SALA 3OTTORRE B

.- relefone: (86)99707309 Município: SAO LUIS

o

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 0710212019.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

.-\
*§<s

ry'
Data lmpressãoi 1911012018 09:07:25

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov. br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITos TRjÀBjALHIsTÀs

Pll{ .FOIHAN' Yt4
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',s10:

12.996.028/0001-00

d.ias, contados da data

Nome: A S P DA SI],VA SOFTüIARE EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ:

Certidão n": 16 5197 971/ 2078
Expedição: 26/L1/20).8, às 10:49:11
Valrdade: 23/A5/20L9 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

Certif ica-se quê À S P DÀ SILVÀ SOFTIÍÀRE EIRELI
(!!ATRIZ E FILIÀIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no

72,996 .028/0001,- 00, NÃO CONS!À do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoIuÇão Administrativa no L470/20L7 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são dê re spons abi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçào
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceitaÇão desta certidâo condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no porta.l- do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http: / /www . tst. j us . br ) .

Cert.idão emitida gratuitamente.

rNFORlrÀçÀO TMPORTANEE

Do Banco Nacional de Devedores Traba.Ihistas constam os dados
necessárÍos à identificaÇão das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente ao
recolhimentos p r e v i d e n c i á r i o s , a honorári os, a custas,
emolumentos ou a recolhi-mêntos determínados em Iei; ou decorrent
de execuçào de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliacão Prévia

§
--íe>
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MINISTERIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DEBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI (S. P. S. SISTEMAS)

CNPJ: 1 2.996.028i0001 -00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 1911012018, àS 08h42

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR -
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM
débitos decorrentes de autuaçÕes em face do empregador acima identificado.

1. Esta cêrtidão âbrange todos os estabelecimenlos do empregador

2. A presente certidão não modiÍica a situação do empregador que consle do cadasko previslo na
PoÍlaÍia lnterministerial MTE/SDH n" 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de
Empregâdores que tenham submetido tÍabalhâdoÍes a condições análogas a de escravo.

3. ConÍorm€ rrtlgo 50§ únlco da pod.rl. 1121l2ill do ,,fÉ,. coíldáo oru lnEtltuída roílotlÉ
Bemprr a últlma tlturçlo ocor.lda om c.drltro3 admlnlgtrdlvos polo gmltentg, d9 modo qug,
h.ygndo procorsos €nylador à Procur.dorla d. F.zgnd. l{aclonel - PF , quanto a otte., podeá
a6r obtlda c.rtldão porânto.quolo ólgão, vllardo ! domonttr.r r alturção aturllz.d. doa
moamoa.

4. A âutenticidade deslâ certidão podeÍá ser confirmada no endereço
hllp://www mle.gov b r / c e r I i d â o / i n f r a c o e s / d e b i I o s utilizando o código 2 ÍH 7ÍTS

5. Expêdida com bâse na Porlaria I\,TE n' 1.421, de 12 de setêmbro de 2014. Emitida gratuilamenle

s
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuíadoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBIToS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEDERAIS E À Div|DA
ATIVA DA UNIAO

Nome: A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI
CNPJ: 1 2.996.028/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado quê viêrem a ser apuradas, é certiÍlcado que
náo constam pendências em seu nomê, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçÕes em Divida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da adminisúâçáo direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei n' 8.212, de 24 de lulho de '1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à vêriÍlcaçáo de sua autenlicidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1 .751, de 211012014
Emitida às 15:06:23 do dia 2611112018 <hoÍa e data de Brasilia>.
Válida até 25105120'19.
Código de controle da certidáo: B321.29Eí.c78c.D336
Qualquer rasura ou êmenda invalidârá êste documento.

.$s Í,

I

w?

&
LM



Plíi ,FOLHA 
NO

Rocis..oSttS&/d2(1:*
Sistema Nacionâl dê Registro de EmpÍesas Mercanlis - SINREM
,,,uNtÂ coMEBctaL oo EsraDo oo MAFANHÃo

100.000,00

P

:
0D/.LIDÀDE Q
)tu

CEBTIDAO SIMPLIFICADA Páqina: OOi / OOí
Cerliíicamos que as inÍormações abaixo constam dos documenlos arquivados nesta Junta Comercial e são vigêntes
na data da sua erpedição.
Nome Empiesarial
A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI

Natuieza JUíidica: EIIIPRESA INDIvIoUAL DE RESPoNSABILIoADE LTDA

Número de ldentiíicação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

21 5 0007063.5

Ct{PJ

12.996.028/0001-00

Oatâ de Arquivahento do
Ato Constitutivo

20102t2018

Capital: B$ 100.000,00
(cEM MrL REArS)

Capital lntegralizado: B$
(cEi, MtL REAIS)

Dala de lnício
de Alividade

04n 1/20't0

Endereço completo (LoqÍadouro, Ne e complemento, 8âirro, cidade, UF, cEP)
AVENIDA Jerônimo de Albu Maranhão, 2s-SALA 3oTTORRE B P.JAROINSi, Vinhais. SÃO LUIS. MÀ 65.074-199

Objeto
ComéÍcio vaÍêiista especializado de equipamentos e supdmêntos de ihlormálica
lmpÍessão dê mateiial pala outros usos (rnaterial escolâr)
Beprodução de soÍtware em qualquêr suporte
Desenvolvimento e licenciamenlo de progÍamas de compulador náo-custolni2áveis
Suporte téchico, maht tenção e outros seÍviços em lêcnologia da iníohação
Ttatamehlo de dados, provedores dê serviços de aplicaçáo e serviços de hospedagem ha interhet
Out.as atividades de publicidade não espêciíicadas anteriormente (computação gráÍica para publicidade )
Fotocópias
Outra3 atividades de seryiços prestados prihcipalmenle às ompÍesas não especiíicadas anleriormente (pinlurâ de lelras)
Reparaçáo ê manulênção dê compuladores e de equipamentos periíéricos
Desenvolvimento de pÍogramas de computador sob encomenda

Admlnlstrador
TitulaÍ

Nome/CPF

Â}IÍONIO STANRLEY PEREIRA DA SIIVÂ
028.948-61 3,03

lnicio do
Mahdalo

06/02r2014

Término do
Mâhdãro

xxxxxxxxxx

Siluação

REGISTRO ATIVO

Sim

sÃo LUíS - MA, 30 de jâneiro de 2o'!9

/Ar2-i*4À-',4--/*2,/- Coníeri e ass no

LíLIAN ÍHERESA RoDRIGUES MÊNDoNÇA
SECRETÁRIo GERAL I

W
§s

.* e(
Documenlo assinado dioatalmenle por: JUNÍA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÁO êm 3O/012019, às 12:34.

A autenticidade dêsle documento poderá ser consultada em http/www.iucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do protocolo no: 190114924

Ultimo tuquivamento

Data:16/05/2018

Ato: BALANÇO

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Número:20180344196

Evenlo (s): AALÀNCO

--+---

| ÍllicroempÍesa ou i Prazo de OuraQão I

i Empresa de Pequeno Porte I

I (Lei no 123i2006)

lhdêtênninedo
Não I

D



Sistema Nacional de Registro de Empresas M

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECíFICA

CertiÍicamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir
Comercial:

nome empÍesarial: A S P DA SILVA SOFTWARE EIRELI

NIRE: 21 6 0007063 5 CNPJ: 12.996.028/0001-00

endereço: AVENIDA Jerônimo de Albuquerque Maranhão

complemento: SALA 307TOHRE B P.JABDINS;

bairro: Vinhais

município: SÃo LUíS

situaçáo: REGISTRO ATIVO

MCDÂLIDA}E

' ,: l0:

Arquivamentos PoslerioÍes:

ato número dala descrição

039 21 600070635 2OIO2I2O18 INSCRICAO DE TRANSFEHENCIA DE SEDE DE OUTRA UF

22320180344196 16tO5/2018 BALANCO

sÀo LUis - N,lA 30 de laneiÍo de 2019

-/^-
LILIAN THEBESA RODRIGUES IUENDONÇA

SECRETÁRIO GERAL

número:25

CEP: 65074-199

UF: L4A

19,01r4s3 2

§

d
Documento âssinâdo digitalínente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 3O/O'l/2019, às 12:33.

A autenticidade deste docuÍnento podeíá ser consultada em http:/ Àww.jucema.ma.gov.bíconsulta c€rtadao através do protocolo no: 190114932
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ÊEPUBLICA FEDERATIVÂ
DO BRA§IL

PM IIA NO r.Fot
PROCE§§O

SECRETAR IA DE DISTRIBUIÇA 6Cr)Ãlsfi#P JUD|
OE §ÂO LUIS, CAPITAL DO EST EQ'AO MA

ESTAOO OO IUARÂNHÃO
PODER JUDICIÁRIO

USANDO da faculdade quô mê coníere a Lei. CERIIFíCO a

requerimênto de pessoa interêssada quê, dando busca em nossos Arquivos

dos Feito s reÍerentes às Varac Civeir e Comórcio, a partir do dia primeiro

(1o) do mês da ianeiro do ano cle dois mil e nove (2009) atê o dia trinta (30)

do mês de ianêiro (01) do ano corrente constatêi NÃO EXISTIR distribuiçáo

de pedido de Fa!ôncia, ConcoÍdeta ou Recuperaçâo Judiciel e

Extnludlcial o lneolvêneie Civil contra: A S P OA §ILVA

§OFTWAR§ ElRELl, inccrit8 no clrlPr n" í2.990.02810001{0.
CERTIFICO Íinalmente que, a Secretaria de Dislribuiçáo é a única existente nesta

Cidade e Tarmo Judiciário de Sâo Luís. O reÍsrido é verdade me reporto e dou Íé.

Dada e passada a presente Certidão na SecretaÍia de Dislribuiçáo a meu caígo, no

FóÍum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do

Estado do Maranháo. Eu, Rosalina Nascimento Aguiar Mendes, Técnico

Judiciárío, Mat.143552, consultei e digitei. E eu, Ansêlmo de Jesus Carvalho,

§ecreÉrio Judicial Substituto da Distribuição. subscrevo e assino. São Luís/MA,

30 de ianeiro dê 2019

ANSELMO E JESU
'ts
S CARVA

\§

$'

Secíetario Ju iâl Substituto da ribu'içào'

08suR!.r( \o:
O (-NI'J c(rnrlxn
d(stial.rliirn.

ts n€ria scrtúlâo liri inftrrmado Felo §iJlicilant.. Sur litulnridids dcveri )nlaÍida prkr inleÍ§5ri1do a

Ésta cerlidào terá validede dê sêssenüa (60) dia§, coníoímo Aí1. 19§ do Códrgo de Normas da CGJ
LsrA ('l.R I IDio ABRA\(;[- sortENT[ As \'ÀR^s ( o'u t':is Do r[){}to J t Dt(. tÁRlo DE s io t.t ís-rt,r.
PERIODO DE PESQI-l§A: 20.1tO§
PISQI ISA \ôS StsTE\tA TIIE\IISPG e PJt
llÍPRtss(): J0.01 :019 I l:lJ:JJ: :t

Sade: Fórum Ot!ambrrgrdor "§.rnêy Coalr",
Avanldn píof. C.rlor Cunh., .rn. " " Côlhru, Ctp.r 8§,0?6.8r0 lofl.: 1018, 3lra 6{ra/5a0t

lrPÀÊ8llo at aa/0|2çll rl:ll

')-
I

/t
/.1b

ffi



iIvIUNICIPAL

,ÂCESS:

PM .FOLHA NO

PROCESSl

MCDP.LIDÀOE

)t'-:

I

A?ESTADO DE CAPACIDADE TECN-ICA

Àtestâmos para os devidos fins que a empresa SANTOS E VERÂS
LTDA, inscrita no CNPJ sob no 12.996.028,0001-00, com sede na Rua Ver. Edmundo
Genoino de Olíveira, 3420 CEP: 64055-030- Teresina-Pl, executa paÍa esta empresa
GOMES OLMIRA CONTABIL LTDA ME - ACESSO MTNICIPAL, inscrita no
CNPJ sob o n" 07.648.356/0001-85, com sede na : Rua Antonino Freire,200, Centro,
Campo Maior - PI , tendo sido renovados todos os contratos para o ano ügente do(s)
servigo(s) abaixo especificado(s):

oBJETO: LOCAÇÃO DO STSTEMA DE FOLHA DE pÂGAMENTO/PESSOAL

CONTAB1LIDADE PUBLICA/PATRIMÔNIOICOUPRAS/AIMOXARIFADO,
SI§TEMA DE ARRECADAÇÃO DE, TRIBUTOS/T{OTA FISCAL EI,ETRÔNICA,
SISTÉMA DE SECRETÂRIA/PROTOCOLO.

Atestenos ainda, que talQs) serviço(s) está(ão) sendo/foi(ram)
executado(s) satis&roriamente , não existindo. em nossos registros, a1é a presente data,

fatos que desabonem sua conduüa e responsabilidade com as obrigações assunLidas.

Francisco das Chagas Oliveira Neto
Sócio-Administrador
CRC: 8.152/0 -PI

TERESINA-PI, 13 de Março de 2017.
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"dslEI§I Rua Antoôino Freire No 2O0 - Centro - Forre: (86)
CEP: 64.28O-OO0 - Compo Maior-Pl

Emâil: neto@acessomunicipal.com
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§EXTA ALTf,RÂÇÃO AO ÀTO CONSTTTUIIVO
EMPRE§A INDIVIDUAL DE RESPON§ABILIDADE LTMITADA EIR,ELI

AI{TONIO STANRLEY PERIIRA DA §ILVA, brrsilelro, mâior, soltêlro, n.tursl de
Santa In& - MA, nescldo à 1E/08/f987, empresário, residentc c domicillado na Rua
Deputrdo Bênonl Portê|. N" 6492, bairro: Gurupl, CEP: 64.09f-180, Teresloa - PI,
cadástrado oo cadastm pessoa tirlca CPF sob n". 028.948.ó13-{13, e cédula de ldentldade
RG Êob n". 132115820000-GE USPC-MA, expedlda 06.06.2016, TltulâÍ dr empreâ que
gira sob a firms A S P DA SILVA SOFTWARE ÉlRELl, arqulvada tra juntr conrerclal cm
0ó.f2.2010 sob no 2260002434-1, com sede n8 crpltâl do êstado do Plaui ne Rur Vereador
Edmundo Genufiro Olivêlrâ no. 3420, bairro: São Crlstóvao CEP: 64.055-030, Tereslna -
PI, cadrstrrdo no cadastro pessoa juídlca CNPJ sob nô 12.996.028/0001-(X), resolvc alterar
c consolldrr o eto constttutlvo de acordo com a cláusula abaixo discriminrdr:

CLAUSULA l'i A emprcsa com sede nâ câpital do estado do Piaul tocalizada na Rua
Vcreador Edmundo Genuíno Oliveira n'.3,120, bairror SÃo Cristóvão CEP: 64.055-030,
Teresina - PI, passará â ser n! Av. Jerônimo de Albuquerque MÀrânhão' n'25 §ala
307Torrc B P. Jardins, Balrro Vlnhals - ó5.074-199, São Luís -MA.

CLAUSULA 2'A partir desta dat! o objetivo soclâl p&ssa â ser:

4751-2/01 - Comércio vrrejistr especializado de cquipamentos c suprimentos dê
lnÍoníátlca
1813-0/99 - Impressio de materiâl prra outros usos (material escolar)
1830-0/03 - Reprodução de softwârê €m qualquer suportt
6201-5/01 - Desenvolvimento de programâs de computador sob encomenda
6203-U00 - Desenvolvimento e llcenciamento de programas de computsdor nâo-
cuslomlzávels
6209-l/00 - Suportc técnico, mânutenção € outros serviços em te4nologiâ dâ
lnÍormoção
63ll-9/00 - TÍstrmênto d€ dâdos, provedores de serviços de aplicrçâo e serviços de
hospedegem nâ internet
7319-0/99 - outrss atlvidades de publlcldade nâo especiílcâdss snt€riormente
(computeção gráÍica para publlcidade )
E219-9/01 - Fotocóplâs
8299-7/99 - Outrrs ativldades de serviços prcstados principalmente Às empresas não
especlficadas ânteriormente (pintura de letrss)
9511-E/00 - Repsrrçáo e manutenção de computâdor€s e d€ equipâmentos
perlféricos

tN.
§.
\

crarrrico o &aolstÀo Ell t5/02l101ô t2rte goD

!.20r.40015001.
Pto/loctrar 10Ool5ool Dl 3Olor/ro1a. cóDroo
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A vlsta a modlficação resolve consolldar o Ato Con§lltutlvo §ob â§ segulntes clausulas

ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO

Pclo pre§.nae instrumento partlcular de consollde§o do Ato Constitutlvo os gbeiro-
rsslnados:

cLÁUst,LA I. - NOME EMPRESARTAL E.T{TULO DE ESTABELECIMENTO

A empresr glra sob o nome empresarlal A S P DA SILVA SOFTVITARE EIRELI' e o título
S. P. S, SISTEMAS,

CLÁUSULA 2'- DO CAPITÂL

O câpitrl é de R§ 100.000,00 (cem mll re.ls), integrâliz.do neste ato €m mocdâ corente do
Pais e representado por uma quotâ de igual valor nominal.

CLÁUSULA 3'- ENDEREÇO DA SEDE

A sede da empresr é locâllzrdi na Av. Jerônimo de Albuqucrque Msmnhão, ne 25 sALA

:toTTone B P. rardlns, Baino Vinhais - 65.074-199, São Luis - MÂ,

CLÁUSULA 4': ABERTTJRA DE FTLIAL

A Empresa poderá abrir ou fechar lilials êm quahuer localidadc da Federrção, medhnte
Âlt€rrçÃo contratusl ssslnadâ pclo tituhr.

CLÁUSULA 5'3 - DA RESPONSABILIDADE DO TITULAR

A respo[sÀbllldsde do tltulsr ó limitsda à importância tot l do c.pltsl socirl, mas responde
solldarlam€Itt€ pela lntegrallzação do capital sociâl nos termos dr Ieglslação em vigor.

CLÁUSULA 6.. OBJETO

0 objeto social da empresa é:

4751-2/01 - Comérclo varejista €spechllzâdo de equipâm€nto3 e suprlmentos de
lnÍormátics
l8l3-0/99 - Impressão dc material parâ outros usos (meterlal escolar)

'ss
CEi?lttco o at{tralno !ü 15/0212418 12r5a soB
r.20l,t00lr0or.
Dtotocoto, t0oo15ool DB ,o/0rl20r8. cóDroo

Il í lêEOl D! wtrrlc^clo' lliootooolr. NrR!:
l- llg!4a:I! rreooo:rlrr l
E 9:1"19fit ^ 

s r D^ grr.vÀ soFlrÀn! arRELl

tttttr,üDo lio&tto D! oLÍvrrt üoxrarno ,rúllIon
8tcr,ÊtÍ.tro - o!rÀ!,

r!tt5:t(À, 15/o:/201a
E.t1luadigit.l.9!.gov.b.

JUGEt.IA

à vallil.dr <t.'..1. dôcaíto, ,. ,.&pr.r.o, flcâ luj.lEô à çcEpror!çlo d. ,ur âst
tôaolrrnilo s.ur r€rp.ctlvor ca1go, d. v.rlllc

À v.1id!dê alêttê doouÀê,1to, iê iryra.ro, ttcà sujêtlo à coq).ovâç6o dê !uâ rlrtêsttêldaalê rôr r.rp.ctt?or 9oÍtâltIÂ!o!!àndo !êu3 r..pêctlvos códj,go. de v.rlflc.çâo
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I830-0/03 - Reproduçâo de software em qualquer suporte
620f-5/0f - D€senvolvim€nto de programas de computâdor sob encomenda
6203-1/00 - Desenvolvlmênto e llcenclamento de programss dê compútâdor não-
customláveis
6209-l/00 - §uporte técnico, mrnulençío e outros serviços em tecnologia da
informação
63ll-9/0ô - Tratâmento de drdos, provedores de serviços de apliceção e serviços de
hospedagem nâ lnternet
7319-0/99 - outras advidades de publicidâde não especlficadrs anterlormcnte
(comput ção gúfica para publicidade )
8219-9/01 - Fotocôplss
E29-7l99 - Outrâs stividâdes de serviços prestâdos prlncipalmente às empresas não
ÉpeciÍlcrdts rnteriormente (pinturâ de lelras)
9511-8í00 - ReperÀçáo e menutenção de computâdorês e de equipamê[tos
perilérlcos

CLÁUSULA 7.- PRÁzo DE DTTRAÇÀ0

A empresa lnlclou suas rüvidades em 04111nü0 e seu prâzo dc dursçÃo é indeterrDlnedo,

CLÁUSULA s. - ADMINISTRAÇÀo

AsdmlnistrsçáodaempresaéelercldapeloseutltularW
DA §ILVA. já quallÍlcado aclma, com os poderes e rtrlbulçõg de represent ção ativs €
palslvr nr lockdrdg Judtcirl € extrâjudlcirlmente, podendo pradcar todos os etos
compreendldos no objeto soclal, sempre de inteÍessê dÂ empresâ, eutorlzrdo o uso do nome
empresarlrl vedado, no entrDto, Írzê-lo em atividsdes estnnhrs ao lntêresse socirl ou
âssumlr obrlgeçôes seJa em fevor de qualquer dos quotistas ou de tercclros, bem como
onersr 0u âllenar bens imóvels de soclêdad€"

cLÁusuLA 9'-DECLARÂÇÁo Do TTTULAR

Dcclrro que não particlpo de nenhuma outrâ empre-s8 da modslidade EIRELI.

tr .n cEPtúiaãã

CErtl?IC! O ixtlgtio tL LS/021201a r2taa 6gE
x.20ra00tt001.
riolocolor 1lOO1lOO1 D! !O/or/2!r0, c{D!6o
DE vlllrÍclçIor Ll!00!ooo!,, ÍrRar
225000243,t1.
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CLÁUSULA TE _ DECLARÁÇÀo DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXBRCÍCIO DA
ADMINI§TRAÇÃO

O admlnlstrador declara, sob rs penas da lel, que não está impedido de exercer a
âdmlnlstraçlo da empresa, por lel especirl ou em virtud€ dc condenrçÃo crlminrl, ou por
se encontrrr iob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que t€mporariamerte, o lcesso a
effgos públlco., ou por crime fallmentar, de prevârlcrção, peltâ ou suborno, concussão,
perulrto ou contrs â economia populâr, contra o slstemr llnancelro nscional, contra
normâg de defesa da coocorrêncla., cortlra ss relações dc consumo, fé públlca ou
proprledrde,

CLÁUSI,LA TI. - ENCERRAMENTO Do ExERcÍcIo

Ao tórmino da cada erercício social, em 3l de dezembro, r admlnistradorr levrntr contâg
de sur admlnistrrçáo, procedendo à elaboração do inventário, do balsnço pâtrinonlal G do
balanço de resultrdo econômlco, apuraÍdo os lucros ou psrdss.

PARJIGBâFO ÚNICOt A emprest podcrá tevântar balanços intermedlários,
lntêrcâlâres ou cm períodos m€nores, e, corn bâse nesses balanços, dtstrlbuh
lucros.

CLÁUSULA I2'- FORO

Ficâ eleito o foro da Cidade de Tcresina, para dirimir quaisquer dúvidas provenlentes do
presente Imtrumento, com exclusão de outro por mâls privllegiâdo qu€ seja.

E, por estar de perfeito acordo lavra o presente instrumênto feito em uma única üs de
igual teor e forma e para um só efêito,
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