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DECLARAÇÃO (Empregpdor Pessoa Jurídica) (papel timbrado da empresa)

A PREFEITI.]'RA MUMCIPAL DE SÂO BERNARDO-MA.

Re f. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

tf- 005/2020-Tipo menorpreço por item.

DECLAR AÇÂO

A empÍesa Mauricio e Luana Ltda, inscrita no CNPJ n". CNPJ: 25.329.948/m1-16, sediada na rua
Orlando de Carvalho, n'5581 Sala 03,Baino- Santa Isabel- Teresina -PI, CEP64053160 -Teresina

- PI, por intermédio de seu r€presentante legl o Sr.(a) MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO

PASSOS. CPF Ne 984.834.393-87 E RG Ne 2.229.034 SSP Pl, abaüo assinado, em cumprimento ao

solicitado no Edital de hegão Presencial SRP n'. 005/2020. DECLARA, sobaspenasdaLei, que:

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

- Não possui em seu quadro dc pessoal empregados com menos de l8 (dezoito ) anos cm trabalho notunto,

perigoso ou insalubre, e menores de l6 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na oondiçâo de

aprendiz, a panir de l,l (quatorzç) anos, nos termos do inciso )OOOII do art. 7' da Constituição Federa I e

Inciso V, An. 21 d,aLei8666193.

- Nâo possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Munictpal/Estadual
exercendo funções técnicas, Çomerciais, de gerencia, administraçâo ou tomada de decisão, (inciso ItI, do

art. 9' da Lei 8666/93 e bciso X, da Lei Complementar n'. 04/90), inexistência de fato supervenietrte

impeditivo de habilitação, na forma do § 2", an.32, daLel n". 8666/93;

Obs.; No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123i2006, possuir

alguma rcstrição na documentação referente à regularidade fiscal esta deverá ser mencionada, como

ressalva, na supracitada declaraçào.

TERESINA - PI, 30 DE JANEIRO DE 2020.

N
MAURICIO E LUANA TTDA

cNPJ : 25.329.948/m1-16

UuÍrrlauricio e Luena LTDA

CN PJ 25. 329.948/0001-16' Telef one : (86) 9 8188-3000
Rua Orlando de Carvalho, ne 5581, sala 03, Bairro Santa lsabel, Teresina-Piaui CEP:64053-160
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ANEXo V

A PREFEITIJ'RA MUMCIPAL DE SÂo BERNARDo.MA

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 005/2020- Tipo m enor preço por irem.

RIIQUF,RIMI]NTO DI] BE,NF,FICIO I,O TRATAMI]NTO DIFI]RENCI ADO E DECLAR AÇÀO PAR A

MICROEMPRI]SAS I] I]MPRI]SAS DI] PI]QUENO PORTE

(Lci Complementar I 23 /2006.)

A emprcsa Mauricio e Luana Ltda, inscrita no CNPJ n'. CNPJ: 25.32!r.948^m1-16,

sediada na rua Orlando de Carvalho, n" 5581 Sala 03, Bairro - Santa Isabel Tçresina - Pl, CEP

64053160 - Teresina - PI, por intermedio de seu repÍescntante legal o Sr.(a) MAURICIO PORTELA

MARTINS BRITO PASSOS. CPF N-o 984.834.393-87 E RG Ne 2.229.034 SSP Pl, soiicita na condição

de MICROEMPRESASEM F,MPRESA DE PEQUENO PORTÊ, quando da sua participação na licitaçâo,

modalidade dc Pregão Presencial SRP n' 005/2020, seja dado o tralamento diferenciado concedido a

essas empresas Çom basc nos artigos 42 a 45 da Lei Complementarn'. 123/2006.

Declaranos ainda. que não existe oualquer imle.linento entre os Neyistos nos incisos do § 4" do
a igo 3" da Lei Conolene tuFederuln". I23/201)6.

Como prova da referida condiçào, apresentamos em docum entlJ anexo, CERTIDAO emitida pe I a .Iunta
Comerciolpara tomprovação da coadiçõo de Microempreso ou ernpresa de Pequeno Porte na forua.

TERESINA - PI, 30 DE JANEIRO DE 2020.

MAURICIO E LU A LTDA

CNPJ : 25.329.9t18/0ü)1-16

4(\Mauricio e Luana LTDA

CNPJ 25.329.948/0001- 16 " Telefone: (86) 9 8188-3000
Rua Orlando de Carvalho, ne 5581, sala 03, Bairro Santa lsabel, Teresina-Piauí, CEP: 64053-1@.
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ANEXO \{

A PREFEITT]RA MTINICIPAL DE SÂO BERNARDO-MA.

Ref. Edital de Licitação na Modalidade Pregão

N". 00512020 - Tipo menor preço poritem.

DECLARAÇÃO DANDO CÍENCIA DE QUII CIJI\,íPRE PLENAMENTE OS RI]QUISITOS T'E
HARILITAÇÃO)

Declaramos €m atendimento ao previsto no Edital de Pregão n".005/2020, que cumprimos
plenamente os rcquisitos dc habilitação exigidos para participação tro presente certame.

TERESINA - PI, 30 DE JANEIRO DE ZO2O.

ftr--
MAURICIO E LUANA

CNPJ : 25.329.948/fi[1-15

Mauracio e Luana LTDA

CN PJ 25.329.9rt8l0001-16' Telef one : (86) 9 8188-30m
Rua orlando de carvalho, ne 5581, sala 03, Bairro Santa lsabel, Teresina-Piauí, CEP: 64053-160.
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LtcENçA sANlTÁRtA N' rHE-vrsA-L-202377 t2íJ1s

Fundaçào Municipal
de Saúd€

FMS
Tê 5t-?-

coNFoRME LEI N.4.975, DE 26 oE DEZEMBRo DE 2016, QUE 1NSTITUI o cÓDIGo SANITÁRIo Do MUNICÍPIo
DE TERESINA E DÁ oUTRAS PRoVIDÊNcIAS", coM MoDIFIcAÇoES PoSTERIoRES.

NúMERo soLrcrrAÇÃo DATA DO DEFERIMENTO DATA FINAL DE VALIDADE

quinta, 30 de novembro de 2023PlP19024/2821 quarta, 23 de outubro de 2019

tNScRrçÂo MUNtcTPALCNPJ

25.329.948/0001-1 6MAURICIO & LUANA LTDA

ÀTIVIDÂDE PRINCIPAL

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

ATtvtDADE(s) sEcuNDÁRlA(s)

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessóíos, 4754-7i01 - Comércio varejista de
móveis, 9319-í/01 - ProduÉo e promoçáo de evenlos esportivos, 4322-3i02 - lnstalaçáo e manutenÉo de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilaçáo e refrigeração, 5811-5/00 - Edição de livros,47636/02 - Comércio varejista de
artigos esportivos, 8230-0/01 - Serviços de organizaçáo de feiras, congressos, exposiçóes e festas,4781-4i00 -
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4763-6/01 - Comércio varejisia de brinquedos e artigos
recreativos, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4330-4i99 - Outras obras de
acabamento da construÉo, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 8599-6/04 -
Treinamento em desenvolvimento proÍissionale gerencial, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e
banho,4753-9/00 - Comércio varejista especializâdo de eletrodoméslicos e equipamentos de áudio e vídeo,4729-6/99 -
Comercio varejista de produtos alimentícios em geralou especializado em produtos alimentíclos náo especiÍicâdos
anteriormente, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

ENDEREÇO

RUA Orlando Carvalho,5581, SALA 03i Santa lsâbel 053160

TEM LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO SOB RESPONSABILIDADE TÉCNrcÂ DE

\-v
OBSERVAçÕES
- A licençâ sanilária deverá ser exposta dentro do estabelecimento em local de Íácil visualizaÉo pelo Público (aí. 143, §
2', da Lei n'4.975 i 2016);
- A Licença Sanitária poderá, a quâlquer tempo, ser suspensa, cassada ou cancelada, no interesse da saúde pública,

sendo assegurado ao proprietário do estabelecimenlo o exercício do direito de defesa e do contraditório, em processo
administrativo instaurado pelo óígão sanitário competente (aí. 143, § 30, da Lei no 4.975 / 2016);
- O presente documenlo náo desobriga o licenciado e outras prcvidências junto aos demais Órgáos Municrpais,
Estaduais e/ou Fedêrais.

cóDrco DE AUTENTTcTDADE

l9GSJFTK9C
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Válido até quinta, 15 de outubro de 2020 :::: A renovação deverá ser feita 0l(um) mês
antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área

de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual
n' 5.483 de 10/08/2005, aitalizada pela Lei n'6.950, de 2010112017 .

Registro Geral N'PIP I 902442821

Natureza da Ocupação [C-1]-Comércio com baixa carga de incêndio

Pessoa Jurídica (CNPJ) 25.329.948/0001- l6
Razão Social MAI]RICIO & LUANA LTDA

Endereço
RUA Orlando Carvalho, 5581 , SALA 03;, Santa

Isabel, 64053 160

Proprictário/Responsável

total/ A vada 35.00m2

Vistoriador Gerado elo sisterna

Autorizador

olPlP190244282'l
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ODALID

ISTO:

A

CORPO DE BOMBEIROS
GO}'ERNO DO ESTADO DO PIA

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE. ARCB

Protocolo N'

OBS

Documento emitido elekônicamente em, quarta, I 6 de outubro dc 2019

Código de Autenticação: OSTIXASLG
A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

Corpo de Bombeiros Militar
Av. Miguel Rosa, 3515, Piçarra - Cep 64001-490 - Telefones: 3216-1264 (Geral) e

3216-7263 (Fax e Comando Geral)

L
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LICENçA AMBIENTAL DE OPERAçÃO

RUA Orlando Carvalho, 5581, SALA 03; Sãnta lsabel 64053160

ATIVIDADE PRINCIPAL

l/(

LtcENçA AMBTENTAL DE opERAÇÃo - Lo N. THE-sEMAr\r-L-ptp19o244212i!2o1s

NúMERo soLtcrrÂçÃo DATA DO DEFERIMENTO DATA FINAL OE VALIDADE

PlP1902442A21 quarta, 13 dê novembro de 20'19 quinta, 30 de novembro de 2023

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuiçoes,
que lhe são conÍeridas pela Lei Municipal No 3.6í6 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de

licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6-938, de 31 de agosto de 1981, allerada pela Lei No
8.028 de 12 de abril de '1990, regulamentada pelo Decreto N" 99.274, de 06 de junho de 1990, ar1. 233 da Lei

Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal N" 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a
presente licença à entidãde abaixo identmcada.

RESPoNSÁVEL CNPJ

25.329.948/0001-1 6

RÂZÁO SOCTAL

MAURICIO & LUANA LTDA

tNScRtçÃo MUNIc|PALNOME FANTASIA

ML COMERCIO

ENDEREçO

4761-0/01 - Comércio varejista de liwos

ATTvTDADE(s) sEcuNDÁRtA(s)

4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessóios,4754-7lO'r - Comércio
vare.iista de móveis, 9319-1/01 - Produçáo e promoção de eventos espoÍtivos, 4322-3/02 - lnstalaçáo e

manutenÉo de sistemas cenlrais de ar condicionado, de venülaÉo e refrigeraçáo, 58'l'1-5/00 - EdiÉo de
livros, 4763-6/02 - Comércio varejista de adigos esportivos, 8230-0/0'1 - Serviços de organização de feira

congÍessos, exposiçoes e festas, 4781-4i00 - Comércio varejisla de artigos do vestuário e acessórios, 4
6/01 - Comé.cio vaÍejista de brinquedos e artigos recreativos, 4789{/05 - Comércio vareiista de prod
saneantes domissanitários, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construÉo, 8211-3/00 - Serviços

combinados de escritório e apoio administrativo, 85996i04 - Treinamerto em desenvolvimento profissional e
gerenciâ|, 4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e bânho, 4753-9/00 - Comércio varejista

especiâlizado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,4729-6i99 - Comércio vârejista de
produtos alimentícios em geral ou especiâlÉâdo em produtos alimentícios não especiÍlcados anteriormente,

4761-0/03 - Comércio varejista de ârligos de papelaria

hnpsJ^Àlvw.piauidigital.pi.gov.br/sigíacil/processo/imprime-modêb ipo_alvara/1 1 /cod_alvara/8 871431/colDrotocokrlPlPlSO2M2E2I 1t2
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CONDICIONANTES GERAIS:

1.1. O presenle documento não desobriga o licenciado de outrâs providênciãs junto aos órgãos Municipais,
Estaduais eiou Federais, para legalidade plena do empreendimento:
1.2. A renovação desta licença deverá ser requerida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em
conÍormidáde com â Resoluçáo do CONAMA n' 237197, arl.18, lnclso lll, §4", SOB PENA DE MULTA E/OU
SANÇÃO ADM IN ISÍRATÍVA;
1.3. A presente Licençâ Ambiêntal deverá permanecer no locâl do empreendimento êstando a sua validade
condicionada ao cumprimento da Legislaçáo Ambiental vigente;
1.4. o empreendedor deverá desenvolver suas atividades de Íorma a promover manejo ê destinaçáo
adequados dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Flca o empreendimento obrigado ao cumprimenlo da Lei Municipal n" 3.508/2006, quanto aos níveis
sonoros permitidos no MunicÍpio de Teresina:
1.6. Esta licença náo autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de vegetaÉo em zona
urbana ou rural do Município de Têresina (Lei Municlpal n'2.798/1999);
1.7. Qualquer alteraçáo no EmprBendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE l\rElo
AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAM:
1.8. O órgão ambiental compêtente, mediante decisão motivada, poderá modmcar os condicionantes e as
'nedidas de conlrole e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando oconer:

violação ou inadequaÉo de quaisquer condicionantes ou normas legais;
ll- omissão ou falsa descÍição de informações relevanles que subsidiaram a expedição da licença;
lll- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

coNuÇôES ESPEcÍFrcAs:

cóDtGo DÉ AUTENTtctDADE
lS55A2AKGP
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CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE - NO THE-SD

A Superintendência de Desenvolvimento Urbano - SDU, DECLARA para os devidos Íins que a
empresa de razáo social: MAURICIO & LUANA LTDA, e nome fantasia: ML
COMERCIO regishada com CNPJ no'. 25.329.94810001-16 ; localizado: RUA Orlando Carvalho,558l,
SALA 03; ; Bairro: Santa Isabel ; Teresina-Pl, atende as exigências de Acessibilidade
apresentadas na Lei No 13.14612015 - Lei Brasileira de lnclusão da Pessoa com DeÍiciência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) para desenvolver a(s) atividade(s): 4161-0101 - Comércio

varejista de livros , 4756-3100 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 4754-

7/01 - Comércio varejista de móveis, 9319-1i01 - Produção e promoção de eventos espoÍivos, 4322-3102 -

Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, dc ventilação e refrigeração,58ll-5/00 -

Edição de livros, 47 63-6102 - Comércio varejista de artigos esportivos, 8230-0/01 - Serviços de organização de

Íêiras, congressos, exposições e festas, 47814100 - Cornércio varejista de artigos do vestuário e acessórios,

,y.4763-6101 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4189-0/05 - Comércio varejista de produtos

sancantes domissanitários, 4330-4199 - Outras obra^s dc acabamelto da construçào, 8211-3/00 - Scrviços

combinados de escritório e apoio administrativo, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e

gerencial, 4755-5103 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 47 53-9100 - Comércio varejista

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo,4729-6199 - Comércio varejista de produtos

alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, 47 6l-0103 -

Cornércio varejista de artigos de papelaria .

Teresina (Pl), terça,22 de outubro de2019.

Francisco Arlon de Oliveira Chaves

"U
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