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INDICES DE LIQUIDEZ
vtR coNsrRuçÕes e senvrços LTDA - ME
RUA sÂo vtcENTE - SALA 01, cENTRo - cEp: 65.550{00
SÃo BERNARDO - MA

CNPJ: 19.245.150/m01-93 lnscrição Estadual: r24243OtO
Local de Registro: JUCEMA Data do Registro: 71/7712013
Data do Balanço Patrimonial: 37 / tzl2ctg

Ne do Registro: 21200868583

L

índice de Liquidez Corrente
1.082.914,98 = 6,9975
154.756,57

Índice de Liquidez Geral
L.082.914.98 = 6,9975
154.756,51

Solvência
L.429.L53,73 = 9,2348
154.756,51

'§\
* AFRANIO COELHO AMORI

CONTADOR.

CPF: 050.554.713-95

CRC: 012830/MA
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Ministério do DesênvoMmento, lndústria e Çomé.r:io Exterior
Secretaria de Comércio ê Serviços _ -

DêpaÍtamento Nacional de Registro do Comérdo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

PM ?3LrA|f-

,.,.0CESSC

i/i0,;Étiil'ilDt--
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DECLARAçÃO DE ENQUADRÂÍIíENTO DE ME

O Empresário, EDILBERTO VIANA SILVA estabslecido na RUA BERIIARDO LIMA ne 1793, ,

CENTRO, CEP: 65.550-000, SÃO BERNARDO, MA, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do
presentê instrumento e dêolara, sob as penas da Lei, que se enguadra na condição de
MICROEMPRESA, nos termos da Lei ComplementaÍ no 123, de 1411212006.

C

Código do Ato : 31 5

Descrição do Ato : MICROEMPRESA

sÁo BERNARDO, 05 de Novembro de 2013

Assinatura

-Í(ome do Empresário : EDILBERTO VIANA SILVA

Para uso exclusivo da Junta Comerclal:

DEFERTDO ÉM )l_J_J.l J_!3
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IImO Sr. Presidente da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
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Cenidâo de Regularidade Profissional hÚ,pil DO\.33.23.l78/scriptysql consultav03N4A.dll/login
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GERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHAO certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situaçáo regular.

IDEilTIF DO REGISTRO

A presente CERTIDÁO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infraçóes que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido reglstro.

A hlsificaçáo deste documênto constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva aÉo penal.

Emissáo: SÃo LUIS, 31.05.2019 as 09:04:29
Válido eté: 29.08.2019.
Código de Conüole: 101209.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

'S.
-§§-
\*

NOME.............
REGISTRO...,.
CATEGORIA...
cPF.................

... : AFRANIO COELHO AMORIM

....: MA-012830/O-7

.... : CONTADOR

.. r 050.554.7'13-95

U

lof I 11105101909:04

COT{SELHO REGTONAL DE.GONTABILIDADE . MARANHÃO
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CERTIDÀO DE REGULARIDADE PROFISSÍONAL ---.--_.----- h§p! D0 1.33.23.1 7 AscriÉVSQL_dhpv03 M,\.dl lilogin
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHAO

cennoÃo DE REGULAR]DADE PRoFISSIoNAL

o CoNSELHO REGIoNAL oE CoNTABIUDAI)E DO TARANHÃO CERTIFICA que o
píofissional identificado no preseríe documento encortra-se êm §tuaÉo REGULAR nestê
Regional, apto ao exercicio da aüvidade contábil nesta data, dê acordo coflr as suas
prenogaüvas prolbsionais, confurme estabelecido no aÍt. 25 e 26 do DecÍeto-Lei n.'9.295/46.

lnfoÍmâmos que â presente ceÍtidão não quita nem invalida quaisquêr débitos ou infações que,
posleÍioÍmente, venham a sêr âpurados contra o titulãr deste registro, bem como não atêsta a
regularidadê dos trabalhos lócnicos elaborados pelo proÍissional da Contabilidade.

CO]IEELIIO REGIOXAL DE COI.TÂAILIDADE 
'T

ConiÍms a existência desb documento na página http/20'1 .33.23.178ispíMÁ/pÍinc.ipal.hin, mgdiantê
númsro dê contÍoh e Bêguir:

CPF : 050.5í.713-95 CoÍltmlê : 4í64.4792.5'106.5420

Cartdlo n.": Xlr2oí9m0@450
lrqrÉ:rFRáNK, COELHO ÁrloRlL CPF:060.65,a.713ê6
CRCruF n." IÀ0lZA:r0rO Cât gpíbr COtlÍrOOR
\dió.rL: ã!02010
Fkr.[d.d.: ulRO DUiRto

s
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CERNDÂO DE REGUT-ARIDADE PROFISSIONAL -.----------.----_-.. http/2o1.33.23. I 78/scriptVSQL_dhp\ 03MÂ.dll/login

P[{ . FOLflA tf
PROCES§?

!/15T0:-_.

CERTDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABIUDADE DO ARANHÃO CERTIFICA que o
profssional idenüficâdo no presêÍiô documento eoconlíâ-sê em situaÉo REGULAR nêste
Ragional, aplo ao exercício da atividâdê contábil nêste deta, de acordo com as suas
prenogâtivas profissionais, conforme estabolecido no ârt. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295/46.

lnformamos que a Fesente certidão náo quita nem invalida quaisgu€r débitos ou infrações que,
post€Íiormênle, venham a ser apuEdos contra o litular deste registro, bem como náo áesta a
regularidade dos trâbalhos técnicos elaborados pelo proÍissional da contabilidadê.

COIIgEL}IO REGIOITAL DE COTTABILIDADE MA

Qo o

CeÍüdro n.': iaÂr20íE00002r62
L.ír:ÁFRâNlo COELHO 

^rroRlt 
CPF:060.540.71$S5

CRC^.IF n: lrMt2&lOO CâtogorL: COI{ITOOR
\àlldedo: 29.082019
FlÍCHdoi EOnaS DE LlCtÍÁçIO

ConfiÍmc a ExisÉncia dêsb docum€í{o na página hth://201.33.23.17&sp MA/principâl.htrn. mêdianto
númêro dê conúolâ a 6â9uir:

CPF : 0ql-55d?í3-95 Control€ : 4886.5'199,í,21.414í

§\

§ J

lof I 3l/05/2019 09:03

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDAOE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIO AL DE CONTABIUDADE DO MARANHAO CERTIFICA que o
prof$ional identificado no pÍeserúe documenlo enconlra-se em situaÉo REGULAR neste
Regional, aplo âo exeícício da atividad€ contábil nesta dáa, de acordo co{n as suas
prenogaüvas pÍoÍissionais, conbrme estabêlecido no art. 25 e 26 do DecÍeto-Lei n.o 9.29í46.

ffi
COXSELHO REGIOI{AL DE GOI{TABILIDADE IA

Csrüdào nJ: Íru/20lrrmo@451
tlortD: §RrNb COELHO rXORlta CPF: 060.664.7í 3-S5
CRC^rF r.o ÍriA.o'lzcmlo Cdêgpdar CO|IÍA)OR
Vdldrdo: 2r.0821X,
Flnrlldld€: B arr{çO PAÍRlirONlA, REGISÍRIOO IAJUI{TACOTTERCIâL

lnformamo3 que a pÍesente cerlidáo náo quita nem invalida quaisquêr débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contÍa o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade do6 trabalhos técnicos elaborados pelo proíssional da Contabilidade.

Confirme a exEürncia dêstê documento na página httpr/201.33.23. r 7&BFíMl'/pÍincipal.htÍn, mediante
número de contÍoh â sêguir:

CPF : 0ír.554.7í&95 Controle : 8923.9236.9650.986,[
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CARTÓRIO RANOVAZ . OFICIO
ESTADO DO MARANI{ÂO . COMARCA DE SÃO BERN

c.N.P.J. 23.701.030/0001 -20

RAIMI.INDO NONATO VAZ - TABELIÃO

0E§.$0.s o.L
!1'' ''rÂ

,/t§,Tir

i.l

se
ZAIDA WEB!Ti AR,AÚIO VAZ OOS SAi.iTOS - TAB S

RICARDO ALMEIDA COSTA - ESCREVENTE AUTO
Rus São Vicente, 66A - Centro - Fone: (98) 3477-1216 E-mail: serventiq_7

São Bomardo-MA. CEP 6555G000

INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO

ATO N" 3234/2018 LIVRO N'56 FOLHAS N'I

OUTORGANTE(S)

VLR CONSTP.UÇÔES E SEP-V!ÇOS r,TDA - ME. Sociedade Empresarial Limita, inscrita no
CNPJIUF sob n" 19.245.150/0001-93, Inscrição Estadual, 12.424301-0, nome de Fantasia AGATA
CONSTRUÇÔES, representada por seu sócio-adminisnador conforme contrato social, cláusula
quinta Raimundo Nonato Silva Cunha. RG n' 3.450.006/SSP-PI e CPF n" 058.468.673-08, brasileiro,
solteiro, comerciante, domiciliado s r€sidente na Rua São Vicente s/no, nesta cidade de São Bemardo
_MA.

OUTORGADO(AXS)

EDILBERTO YIANA SILVA, RG no 13572731999-0IGESPC-MA e CPF no 444.882.9'13-15,
brasileiro, solteiro, funcionário público, domiciliado e Í€sidente na Rua Bemardo Lima no 1793,

Bairro Faveirg nesia çiriade de São Bemaido - 11L.

DATA

SÃO BERNARDo-MA, 18 de Janeiro de 2018.

' MÀNDATO/OUTORGA

poderes seguintes:

No dia de hoje, data acima expressa, nesta cidade de São Bemardo, Estado do Maranhão, perante

mim, Tabelião do Oficio Unico, desta' Serventia e Comarca, compareceram os mandantes

outorgantes, pessoas reconhecido(a), çalificado(a) e identificado(a) a vista dos documentos públicos
acima referidos que me tôram aprgsentacios, por íorça tiou g,lais, do'.i fé, dc que se trs+,a de própria
(C.F. - tut. 19, ll), de cuja identidade e capacidade jürídica,:dou fé. E pelos outorgantes. acima

referidos, me foi dito que este instruméntô públiôo de prpc'uação, constitui e nomeia seu bastante
procurador(a) mandatário(a)/outorgado(a) supra nomeado(a) e qualificado(a), à qual confere os

PODERES/ENCERRAMENTO

A quem confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para tratar de todos os seus negócios
comerciais e bancários, podendo comprar e vender mercadorias, celebrar contra omerclals,
icceber Cinheim, tít'-:!os e valores, nassar recibos e dar quitações, sacar duplicatas fu
de câmbio; aceitar, endossar, caucionar, emitir e descontar duplicatas, letras de
promissórias; efetuar descontos, conceder prorrogações de prazos e modificar venci
celebrar contratos de financiamentos com bancos e estabelecimentos de crédito em

§x

e letras
e notas
títulos;

dar a estes

as necessárias ordens e instruções, assinar propostas, cartas de remessas, trans e endossar
coúecimentos de depósitos e conhecimentos de embarque; movimentar nos bancos, casas bancárias

e estabelecimenlos congêneres, tanto as contas corrente à or<iem, cornu as rie caiigão c

emitir cheques, ordens de pagamento e de depósito; sacar, mesma a descobeÍo; levantar ou
em parte, os saldos dessas contas e dar conformidade aos respectivos saldos, sol emitir,
endossar e assinar talões de cheques; fazer transferências de numerários; liquidar contas, a rr novas,

ô

I
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CES§O

Do MAP"ANHÃo - CoMARCA DE sÁo BERNARDo
c.N.P.J. 23.70 1.030/0001-20

NoNATo vaz-reepuÃo
LBER. ÀRÀijio vÂz Dos sÂ}{Tos - TI^BELLã. sr,rBSTITr-rrÁ

0: f.l ALMEIDA COSTA - ESCREVENTE AUTORIZADO
Rua Sâo Vic€rte, 664 - CentÍo - Forc: (98) 347?-1216 E-mail: serveotia_75@ho&nsil.com

Sâo BernardoMA. CEP 65550-000

depositar e retirar dinheiro, titulos e valores; passar recibos, dar e açeitar quitações, requisitar talões
de cheques, levar títuios a prote$os; em suma, r'ealizai, solucionar, trsnsigir, assurnlr obngações.
compromissos e qualquer negócio comercial ou bancário em nome do oúorgante, podendo abrir e
movimentar conts corrente/ou poupsnça, e movimentar constas já existentes, em especial a
conta no 20.977-5 agência 2826-6 Banco do Brasil S/4, as contas em qualquer agência Bancária do
País, em especial no BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDRAL, BRADESCO
SiÂ, BAl.lCC DO I'IOP.DESTE DO BRASIL S/A. oodendo fazer transferências e transações entre
contas, tudo on-line, solicitar, receber, cadastrar e desbloquear cartão magnético, cadastrar, alterar e
remover senhas, podendo fazer saques, depósitos e transferências na boca do caixa ou caixa
eletrônico, oodendo fazer e receber emoréstimos junto aos Bancos citados e Instituicões Financeiras,
representíJo junto às repartições Públicas, Federais, Municipais ou Autarquicas da União, Estado e
Municioios. especialmente INSS, RECEITA FEDERAL, DETRAN, CIRETRAN, JT NTA
COMERCIAL, CARTORIOS DE REGISTROS D!, lMÓ-vEiS, PREFEI?URÂS I,ÍUIJICIPAIS,
FORUM, em qualquer localidade do País, fazendo declarações incluive de rendimentos, interpondo
recursos, receber restituições de importâncias a que teúa direito, representaJo ainda junto a Justiça
do Trabalho, Juntâ de Conciliação e Julgamento, contratar firncionários e assinar carteiras, admitir e

demitir funcionários, dar baixas em ca4eiÍas, representa-lo aindâ junto a entidâdes de classe tais
como srn<iicatos, Federaçõcs, Cor,fcdc;ação, poderdo t,otgr e ser votado em nome do outorgante,
assinar aditivos, contratros, celebrar e

P

13.9.3 Selo: 26429345.

Em Testemunho 4 verdade

c1

constituir advogados com os poderes da

L:ri nal Ios

que dou fé, me pediu que

outorga e assina. Dou fé.
Código Civil Brasileiro.
assino em publico e raso.

: RAIMUNDO NONA'ro

e li
ass

quem de direito as

ternoos e atos
desistir, confessar,
presente mandato;

data.
ul fe o

praticar todos os atos necessáíos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, inclusive
substabelecer o presente instrumento, em todo ou em parte, com ou sem reservas de iguais poderes
para si, sendo que os poderes, om,putorgados tem uma vigência de 03 (três) anos, a contâr dests

T
lral

t # I
li,,...sr- " '. .

:"' - ..#'r
i'],,.,.;5:iI.'- i
t-*sssyi
\Q§;ari*2'

J oe zulõ
$É--,1+

atÚÀ\É
r

à
B00B?á{291{,

Raimundo Nonalo az

clausula AD-JUDICLA, para podendo propor
agões outras em

^té
luizo, ou Tribunal, podendo transigir,

concordar, praticar para o tiel e cabai desempeúo oo
podendo comprar e vender em nome do outorgante mercadorias, e enfim

elavrasselhe esto instrumento,
as com Art.o do5"zts, §

Tabe!ião escrevl. dato esubscrevi,ôtre

SILVA CL'N}IA.OUTORGANTE:
DOU FÉ.

2
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PREFEITTJRA IV1UNICIPAL DE SÃO Bf,RN roc:ssi.2p () oôl
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/000t-88

Iri'. ,;Ai,í,:.úc
!/,: l ll:

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa V. L, R.

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, localizada na Rua São Vicente, Sala 01.

Centro da cidade de São Bemardo, estado do Maranhâo, inscrita no CNPJ sob o na

f9.245.150/000f-93, neste ato representado poÍ seu representante legal Sr. EDILBERTO

VIANA SILVA, portador da Carteira de Identidade n" 13572731999-0/SSP/MA e CPF no

444.882.973-15, venceu o procedimento licitatório Pregão Presencial n" 013/2017, para

executar serviços de manutenção do sistema de abastecimento e poços ârtesianos prrr o

município de São Bernardo/Ma, conlorme 1o termo de aditivo de Contrato

n'.20110322002, Processo Administrativo n" 029032017 - CPL/PMSB. não havendo

fatos supervenientes que desabonem sua conduta tecnica e comercial dentro dos padrões de

qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação. não havendo reclamação ou

objeção quanto à qualidade dos produtos/serv-iços até a presente data.

São Bernardo/Ma em 03 dejaneiro de 2019.

t§
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unlcr de Adm rstraç ao

São Bernardo -

's
§
\

Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA
raça: Bernardo Coelho de Almeida, 862 - Baino Centro

CNPJ: 06.I 25.389/0001-8t
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ATEST.ADO DE C-{PACIDADI TÉCNICA
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uc-nAÇAo
A Conshuir e Servir

i .l:.31-441,'

PR0cEs§o -.1\fJ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNI
T0:

Descrição das OBRAS: REFORT$A E MANUTENCAO DE PONTES/BUEIROS, REFORTA E
ÍÚANUTENCAO DE CHAFARIZES PUBLICOS ê REFORTIA E MANUTENCAO DE PREDIOS
PUBLICOS, para o atendimerúo desta municipalidade.

Atestamos, para os devidos Íins de direito, que a empresa: VLR CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA-ME, neíe ato repÍesêntado pelo senhol EDIBERTO VIANA SILVA, portador do CIC/MF-
114.882.973-15 e RG-í3527319904§SP/}IA, empresa com sede na RUA SÃO VrcENTE Sltil., SALA
01, CEI{TRO cidade de SÂO BERNARDO/MA, inscrita no CNPJ/HF-19.245.í$/000t-92, prestou para
a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUaúNDIA PlAUl, as obras de recuperaçáo e reforma abaixo
descriminados, de íorma SAIISTATÓRh, com eíiciêncía e qualidade, nada tendo que a desabone:

úNorR - ptRur, 03 DE JANETRo DE 2oi9
)r

Mdo d. c.N.rho

4c

a OFiCIO
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ICIOAD€ a

Praça Joáo José Filho, 336, Centro Luzilândia - Pl, Cep: 64.160-000
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AGATA
Áelrl corusrnuçÕes

v. L. R. consrnuçÕEs E sERVrÇos.
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VISTO:

TOMADA DE PREçO no 007/2019- cPL

A Empresa: vLR coNSTRUÇÕeS e SrnvIços LTDA - ÁcRrR corusrnuÇÔrs;
Inscrita no CNPJ: 19.245.150/0001-93, estabelecida Rua São Vicente NR 01 - Centro - São

Bernardo/MA, neste ato representada pelo Sr. Edilberto Viana Silva RG: 135727319990, GUSPC-

- MA, CPF: '111.882.973-15, residente e domicíliado na cidade de São Bernardo/MA, declara, sob as
penas da Lei, nos termos do § 2o do art.32, da Lei n. 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório TOMADA DE PREçO no 007/2019, e que
contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrênclas posteriores.

São Bernardo MA, 04 de junho de 2019

vrn corusrnuções e vrços rrol - Ácetn coNSrRUÇôEs
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Edilberto Viana Silva
RG: 135727319990-GESrc-MA,

CPF: 444.882.973-15
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orcunnçÃo DE CUMPRTMENTo on rreisu$o TRABALH DE'MENORES

A
PREFEMJRA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA
EM ATENçÃO CPL.

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que não mantemos em nosso quadro de pessoal

menores de 18(dezoito) anos em horário noturno ou em sewiços perigosos ou insalubres, não possuindo

ainda, qualquer trabalho de menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
l4(quatorze) anos se for o caso.

Atenciosamente
São Bernardo MA, 04 de junho de 2019
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TOMADA DE PREçO No 0022019

ANE(O III

DECIáRAçÃO DE WSTORIA

MODALIDADE

VtST0:_.

Declaramos para fins de participação na Licitação TOMADA DE PREÇo no
OOZ2O19 junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo BERNARDO/MA- que a empresa: VLR CONSTRUÇÕES E

SERVIÇOS LTDA - AGATA CONSTRUÇOES; Inscrita no CNPJ: 19.245.150/0001-93, estabelecida Rua
São Vicente NR 01 - Centro - São Bernardo/MA , neste ato representada pelo Sr. Edilberto Viana
Silva RG: 1357273t999O, GESrc-MA, CPFi 444.882.973-15, residente e domiciliado na cidade de
São Bernardo/MA, efetuou vistoria na unidade onde deverá ser Implantação do Sistema para melhoria do
acesso à Água em comunidade do munlcípio de São Bernardo/MA, conforme especificações constantes do
"ANEXO I - Termo de Referência (PLANILHA ORçAMENTARIA)" do Edital o qual deu origem a TOMADA DE
PREço, os serviços serão realizados na Sede do Município de SÃo BERNARDo-MA, temos conhecimento das
peculiaridades da região, para aferição das condições técnicas e operacionais, quantidades, equipamentos e
técnicas necessários a perfeito e integral desenvolvimento/execução da obra e/ou servlços e previu, na
planilha orçamentária apresentada, todos os custos inerentes à execução do objeto deste Edital.

São Bernardo MA, 28 de maio de 2019

VLR CON ES VIÇOs LTDA - AGATA CONSTRUÇOES

CNPI: 19.245.150/0001-93
Edilberto Viana Silva

RG: 135727319990-GElsrc-MA,
CPF: 444.882.973-15
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