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Prêfeiturâ Municipal de Silo Bemardo - MA
Comissâo Permenente dê Licitáção - CPL
PEgão Píesencial: No001/2020
Processo Administrativo No. 20200í003
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de 01 (uma) Unidade Móvel dê Saúde - Ambulância Tipo A - Simples

o -u 4X4.

A empresa R V DA SILVA SERMÇos ElRELl, signatária, inscrita cNPJ sob o n.o 28.368.600/000í -26. sediada

na ROD. PITOMBEIRA N'í502 BAIRRO: PITOMBEIRA PINDARE MIRIM-MA, por seu representante legal RONILDO VIEIRA

DA SILVA, CPF: 638.'176.833-9í, C.l: 0000í0398093{, declera para Íins de direito, que o Sr.(a)JOSÉ MARIANO MUNIZ NETO,

)PF: 055.290.2í360, C.l.: 036630í72009S, é constituído nosso representante legal para perticipaÉo ne licitaçáo na

modalidade Pregão Presenciel No 00í/2020, junto a Prêfêitura Municipal de São Bemardo - MA, usando dos recursos legais

e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para, 93dê§tIal3!gl9!gê4tC, adquirir e retirar editai questionar

dúvidas inerentes ao Drocesso licitatóÍio, aDresentar e assinar píoposlas, assinar declâreÇôes. âo[esenlar e assinar documenlos

de habilitacão, paÍticipar das sessôes oúblicas de abertura das propostas e documêntos de hâbilitâcão, apresenlar lances

vêrbâis, neqocier orecos e demeis condiÇôes, apresenlar impuqnacóes, declerar a intenÇâo de interpor recurso, renunciaÍ ao

direito de intemosicáo de Íecursos, tÍansiqir, desistir, firmar comDromissos ou acoÍdos, reoistrar oconências, assrnaÍ as

respeclivas atas. assrnar contratos istrar ocorrências e r todos os alos necessários ao desem

no oíocesso liciletório, assinar todos os atos e ouaisouer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumorimento do Dresente

mandato e oÍaticar todos os demais atos oerlinentes a pÍocedimentos licitatórios em nome da reoÍesentada. dando tudo por bom,
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Pindaré Mirim - MA, 14 de Janeiro de 2020.

0
i\

É>:Et,Tã.
s=I
z <r'tÊ

Õ

ci

t/í'-

F

R V DA SILVA SERVIçOS EIRELI
Ronildo Vieira Da Silva
CPF: 638.176.833-91

C.l:1039809&8
Propnetário (a)

R V DA STLVA SERyIÇOS E/RELI-ME CNPJ: 28.368.600/0001-26 / ENDEREÇO: RODOVIA PITOMBEIRA,
No 1502, BAIRRO: PITOMBEIRA / PINDARE MIRIM-MA E-MAIL: plennalocacoes(Ahotmail.com TEL. (98)

3654-2247 CEL.
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Selo no 026.341.425

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: R V DA SILVA SERVIÇO§ EIR§LI - ME,
REPRESENTADA POR: RONILDO YTEIRA DA SILVA.

SAIBAM quanto este publico insftumento de procuÍação bastante virem, que no ano de dois

mil e dezoito (201E), aos dezenove ( l9) dias do mês de fevereiro do dito ano, nesta cidade e Comarca
de Santa Luziâ, Estado do Maranhão, p€rante mim Tabeliã Substituta, cotnpareceu em Cartório como
Outorgante R V DA SILVA SERVIÇOS EIRELI - ME, pessoajurídica com direito privado, com

endereço à Rua Santo Antonio, no 4A, Baino Alto do Bode, Pindaré Mirim - MA, inscrita no CNPJ

28.368.600/0001-26 neste ato representada por seu titular: RONILDO VIEIRÂ DA SILVA,
brasileiro, casado, motorista, filho de Rita Vieira da Silva, portador da Carteira de ldentidade
000010398093-8 SESPÀ4A expedida em 06/03i2015, CPF 638.176.833-91, residente e domiciliado
em Avenida Francisco de Brito, n' 17'l,Baifio Batatal, Santa Luzia - MA, reconhecidopeto próprio
de mim Tabeliã Substituta. por ele me foi dito, que por este público instÍumento ,íos termos de

direito, nomeia e constitui seu bastanre Procurador(a) JOSÉ MARIANO MUNIZ IÚTO, brasileiro,
casado, auxiliar de licitação, filho de José Ribamar Muniz e Raimunda Sousa Alves, portador da

Carteira de Identidade 036630172009-6 SESP/MA expedida em 271121201'1, CPF 055.290.211-60,
residente e domiciliado em Rua Padre Afonso de Caro, no 96, Centro, Santa Luzia - N'lA. A quem

o(a) Outorgante confere os mais amplos gerais e ilimitados poderes para representa-lo(a) junto a

quaisquer órgãos Federais, Estaduais e Municipais, podendo participar de quaisquer licitações,
requerer inscriçâo. apresenlar propostas, oferecer preços, assinar a abertura das propostas, assinar
cartas convite, edital, apresentar protestos, reclamações e reÇursos conra qualquer irrrgularidade,
oferecer vantagens e descottos em caso de empate, reÇeb€r as respectivas imponáncias e dar
quitação, bem como praticar quaisquer atos e tomar as demais providências necessárias para que o
outorgaflte esteja dentro das exigências legais das mesmas concorrências, requerer, alegar e assinar o
que convier, apresental provas, prestar declarações, apresentar e Íeceber documentos, assinar termos,
requerimentos, declamções e guias, pagar impostos e taxas, cumprir exigências, r€sponder pela
evicção de direitos, requerer certidões necessárias. Ressalva o(a) Outorgante que poderá o Outorgado
pratiÇar todos os demais atos uteis e indispensáveis para o cumprimento do presente, mesmo que se

trate de ações especificas que aqui são omissas, porem deÇorrentes da finalidade especial e expressa
neste trstrumento. SENDO VEDADO O SUBSTABELECIMENTO. O (a) Outorgante se

responsabiliza civil e criminalmente pelas informações p[estadas neste ato, declarando que conferiu e

corigiu os poderes, qualificação do Mandatár'io, prazo, possibilidâde ou vedaçâo de
substabeiecimento e todas as demais clausulas principais e adjacentes do presente, tudo estando
conforme sua solicitação . E de como assim do que dou fé, lavrei este instrumento, que lhe
sendo lido. aceita(m) e assinal Ron tet sil resentante titular da empresa R V DA
SILVA SERVTÇ
06.11.81. Eil

ESTADO DO MARANHÂO COMARCA DE SANTA LUZIA
CARTÓHO DO 2'OFÍClO CCC 069151 18/000t-98
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3. ALTERAçÂO CONSOLIDADA DA EM PRESA r N DTVTDUAL DE .RESÉôNSÀB|L-|êADE
LIMTTA0A R V DA S|LVA SERVTçOS ETREL|- ME

ROl{lLDo VIEIRÂ DA SILVA, brasilairo, casado sob rsgime parcial de bens, empresário, nalural de Santa

Luzia/ÍvlA, nascido em 22llgl1g75, portador do RG n" 000010398093€ SESP/MA expedida em 06/03/2015

e CPF: 638.í76.833-91, residente e domiciliado na Av. Francisco de Brito, n0 177, Balata em Santa

Luzia/MA CEP: 65.390-000, pelo presente ato, na condiÉo de titular da R V DA SILVA SERVIçOS EIRELI-

ttE, com sêdê domiciliada na Rua Santo Antônio no 4 A, Alto do Bode CEP: 65.370-000 em Pindaré Mirim/lúA,

com registro devidamente arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Maranhão sob. N.o 2160005647í com registro

em 08/082017 e inscrita sob. CNPJ: 28.368.600/0001-26, delibeÍa a pÍesents altera@ e a consolida@ des cláusulas

contratuais da empíesa individual de responsabilidade limitada, nos tennos da Ld n" 10.406/ 2002, mêdiente es

condiçÕes estabelecidas nas cláusulas seguintes:

. 'búusuu pnrmerm
I

ALTERAçÃO DE ENDEREçO

0 endereço mmercial que era na Rua Santo Antonio, no 44, Alto do Bodo, Pindará Mirim - lvtA

CEP: 65.370-000, a paíir desta data passa a ser na Rodovia Pilombeira, n' í502, Pilombeira CEP: 65.37&000 em

Pindarê Mirim- lvtA.

Puágnío Único: Observadas as disposiçoes da legishÉo aplicâvel, a s@iedade poderá abíiÍ filiais, agências ou

escrilórios em qualquer parte do teÍitório nacional, a cÍitério dos sócios

cÊRarErco o REGrsrRo Er,t 11/01/20t9 22:1j SOB N" 20190300126
PROTOCoT,O: 190300426 DE 71/04/20L9. CóDrGO DE VEBTETCÀçÀO:
I19017 699 95 - NIRE: 21600056471,
N i, DÀ SILVÀ SERV'ÇOS EIREúI - t{E
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3" ALTERAçÃo CONSOLIDADA DA EMPRESA INDIVIDUAL DE

LTMITADA RV DA SILVA SERVIçOS EIRELI-

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

CúUSULA PRIMEIRÂ: A empresa gira sob o nome empresarial R V DA SILVA SERVIçOS EIRELI- ME

CúUSULA SEGUNDA: O capital social é de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

CúUSULA TERCEIRA: O Titular declara ter integralizado todo capital, aclma mencionado, em mosda

coÍrente do Pais.

Parágrafo Único. A responsabilidade do Titular é limitada ao valor tolal do capital social integratizado.

CúUSULA QUARTA: A ompresa tem sede localizadà na Rodovia Pitombeira, n'1502, Pitombeira CEP:

65.370-000, om Pindarê MiÍim - MA

CúUSULA QUll'lTA: A empresa tem por objeto social:

> 7711-0/00 Locação de automôveis sem condutor

) 77í 9-5/99 Locaçáo de outros meios de tBnsportê não especifcados anterioÍíÍEnte, ssm condutor

(caminhões sem condutor; ÍÍbtocicletas; reboques e semireboques; trailers sem condutofi ônibus

sem condutor)

> 4924-8/00 Tnanspoíe escolar

> 43304/99 Oulras obras de acabamento da construção (instalação d€ baloões e equipamentos para

lojas comerciais; serviços de blindagem de esquadrias (vidros); instalação de bÍisês; serviços de

chapisco; contmle de conosão em estÍuturas (construção); limpaza de ediÍicios após o termino da

hse de construção; serviço de emboço e rebom; constÍução de piscinas residênciais: instalação de

sombreadores para estacionamentos (coberturas em lona); insblaÉo de toldos e persianas)

I
JUCEHA

CERTIFICO O REGISIRO @rt L7/04/20L9 22:43 SOB N" 20190300{26
pPorocul-o: r90300426 oE t1/o4/20t9. coDrco DE vERrFrcÀçáo:
11901?69995. NIR-E : 21500056471 ,

e v DÀ srúvÀ sÊRvrços ETRELT - uE

],r11an lherêsa Âod.i.ques MendonÇâ
SECRETÀNTÀ-GEFdIL

sÀo ruis, 1?/04l2o19
sw.enp!êsâfàci1.hâ- gow.b!
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3'ALTERAçÃo CONSoLTDADA DA EMPRESA INDIVIDUAL DE

L|MITADA R V DA STLVA SERVIçOS EIRELI- ME

> 4311{/01 Demolição de ediíicios e oukas estruluras

! 4311$/02 Prepaiação de. canteiro e limpeza de teneno

> 432í-5100 lnslalação e manutenção elêtrica

> $n-3M lnstalações hidráulica, sanitáÍias e de gás

> 4322-3/03 lnstalações de sistema de prsvenção conta incêndio

> 43304/02 lnstalaÉo de poÍtas, janelas, tetos, divisórias e armáÍios embutidos de qualquer matàÍia

:
> 42114M Construçâo de mdoüas e fenovias

> 38114/00 Colete de resíduos nãolpeÍigosos

> 3812-?00 Cole.ta de Íesiduos perigosos 
\

> 4211-1102Pinlura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

> 43304/04 Serviços de pintuna de edificios em geral

) 81294/00 Atividades de limpeza nto espacifcadas anteriomente (limpeza de ruas e logradouros).

> 43304/05 Aplicação de rêvesümentos e íJe rssinas em interiorss e exteÍiores

> 4319-3/00 Serviços de preparaçáo do tereno não êspecificados anterbmcnte (obras de

bombearnenlo e drenagem (construçâo); obras de (construção) escoamento; rebaixamento de

(lençois) de água; preparação de locais pâra exploraçâo mineral; escavação de minas; de

pÍeparação de minas; êxecução de valas, regos e fossas;

> 438-1/04 l\ilontagem ê instalaçáo de sistomas e equipamentos dê iluminação e sinalizaçâo em vias

cúblicas, porlos e aeroportos

> 4923{/02 Serviço de transportê dê passageiros - locação de automówis com motorista

> 7732-ZtOl Aluguel de máquinas e eouipamentos para constÍução sem operador, exceto andaimes

> 43í3400 Ohras de terraplenagem

'l I

frCERTIFICO a REGISTRO 44 11/O4/2O19 22:a3 SOB N" 20190300426
PRO1OCOLO, 190300!26 DE 71/O4/2OL9. CóDrcO DE VERIFTCÀçàO:
11901?69995. NrRE: 21600056{7t.
R V DÀ SILVÀ SERVIÇOS EIRE'I - I{E

J'JC§I{À 3Lilaan :rh6resà _RodliEres M6ndoDça
§ECRETÀÀIÀ-6EFÀL

sÃo Lols, 1?/04 /2 o 19
xaI e{p!esafacilÍla. g.v.b!
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3" ALTERAçÂo CONSOLIDADA DA EMPRESA INDIVIDUAL DE

LIMTTADA R V DA STLVA SERVIçOS EIRELI- ME

) 4213{/00 Obras de urbanizaçâo - ruas, praças e calçadas

> 439 1 {/00 Obras de íunda@es

) 41204/00 Construção de ediíicios

! 45 í1-1/02 Comárcio a vare.jo de automóveis, camionetas e utilitários usados

4541-2/03 Comércio a vaÍejo de motocicletas s motonelas novas

> 466't-3/00 Comêrcio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamêntos para uo agropecuário;

parles e peças

> 4662-1/00 ComáÍcio atacadista de máquinas, equipamentos para tenaplenagem, minsração e

mnstruçáo; partes e peças

> 4511-1/01 Comércio a va.cjo de automôveis, camionetas e uülitáÍios novos

! 4511-í/06 Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados

> 4664.8/00 Comércio atacadisla de máquinas, aparelhos e equipamenbs para uso odonto módico

hospitalar; paíes ê peças

) 4ô4S1/03 Comárcio ata.âdista de produtôs odontologicos

CúUSULA SEXTA

A Empresa iniciou suas atividades em 08 I 08 I 2017, e, durará por tempo indeterminado.

Parágrafo Único: Êica estai:elecido o íoro da cioade de Santa lnês/MA para qualquêÍ ação fundada

nêste contrato, com exclusão de qualquer cjutro por mais privil€giada que seja.

CúUSÚLA SÉTMA

A data de encer?mentc do exercicio empresarial será em 3'l de dezembro de cada ano, nesse

periodo, o administrador procaderá elaboração do inventário, do balanço patriÍÍonial e

resultado êconômico, cabendolhe os lucros ou perdas apurados

JUCEMÀ

CERTIFICC O REGTSTRO Er4 1,1/01/2A19 22:43 SOB N" 2O19O3OOa26
PRoloCoLC: 19030Cr126 DE 17/A4/20L9. CóDtco DE vB8rFrcÀÇÀo:
11901?69995. NIRE : 21600C56{71.
R V DÀ SILVÀ SERVICOS ÊIREI.I - ME

91111p r ((
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4Lal.iah I'hefesà.Rod.igrês Uêldonçà
SECRETÀRtÀ-GEÀÀ!

sÃo ruÍs, 1? / 04 /2 019
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3'ALTERAÇ40 CONSOLTDADA DA EMpRESA TND|VTDUAL DE

LIMITADA R V DA $|LVA SERVTçOS EtRELt- ME

CLAUSULA OITAVA

A empresa é administrada por seu tilular RONILDO VIEIRA DA SILVA, que ficaÉ incumbido de

êxercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercicio das atividades ora assumidas, bem como,

de representâ-lâ judicial e extraludicralmenie. alrva e passivamente perante todas as repartiçÕes e

instituiçôes Írnanceiras, vedado, no entanto, o uso do nome emprêsarial em atividades estranhas ao

inleresse social.

CLAUSULA NONA: O iilular declara que neo pârlicipa de nenhuma outra emprêsa individuai de

rêsponsabilidade limitada.

CLÁUSULA DÉCIMA

0 âdministrador declara, sob as penâs dâ lei. oue não estâ impedido por lei gspecial, e nem

condenado ou enconlra-se sob os efeitos de condenaqâo que o proíba de exercer a administmçáo da

empresa lndividual de responsabiliCade limitada.

E, por assim estar de comum ê períeito acordo, assino o pÍesêntô instrumento em 01 (umâ) via de

igual teor e forma.

Sanla lnêsil',,{A 12 de Abril de 2019

.t"l.t /ú
â Silva

Titulaúdministrador

CERIIFICO O REGISTRO El/t 11/O4/20L9 22:rl3 SOB N" 2O19O3OO{25
PROTOCOT,O: t90300426 DE a1/04/2019. CóDrcO DA !ERrFrCÀçáO:
L1901?69995. NIRE: 21500056!?1.
R \i DÀ SI.!VÀ SERVIÇOS ETRELT - üE

Liliên Therêsa _Rodliguê3 MêndonÇâ
SgCREtÀP.]À- GERAI,

sÀo I,uis, 1? / o,í /2019
wí. êq,resafacil . ra.gov.b!

,l'?r,,/1,/ " Rorildo Vleira
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o3tolt2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PilSB. FOLHT )8,
PR0c. ÂDtí

llOOÀ. ]ADE

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA §ERVltúR

NÚMERo DE INScRIÇÃO

28.368.600/000í-26
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

08/08/20í7

NOME EMPRESARIAL

R V DA SILVA SERVICOS EIRELI

T O DO ESTAAELECIMENÍO {NOtlE OE F^flÍlsslA)
PLENNA . LOCACAO OE MAQUINAS E VEICULOS

PORTE

EPP

DATAOASIT

08/0E/20í7

MOTIVO OE S

DATÀ DA S ESPECIAL

tco E oEscRlÇÁo DÀ alvloAoE E

7?.11{.00 - Locação dê automóvêis sem condutor

DIGOE DE DÂS AÍIVIDADES E SECU tas

38,íí.({r0 . Coleta de rêsíduos nãoferigosos
38,t2-2{0 . Coleta de resíduo.s pêrigosos
/t1.20.{{10 . Construçáo de edificiqr
42.íí.í{rí - Construção de rodovias e ferovias
ia2.íí-í42 . Pintura para sinalização em pislas rodoviárias e aeroportos
42.í3{{r0 . Obras de urbanizaÉo - ruas! pÍirças e calçadas
,(r.íí{{'t . Demolição de ediÍÍcios e outras êstruturas
43,íí{{}2 . PÍeparação dê canteiro e limpêza de terÍêno
,í:l.13"1{0 . Obras de terraplenagêm
/|;}.í93.00 - sêrviços de preparaÉo do tetrêno não êspêciÍicados anteriormêntê
il:}.216.00 .lnstalaçáo e manutên9ão êlétrica
43.22-3{í . lnstalaçóes hid.áullcas, sanitárias ê dê gás
1(}.22*3{3 . lnstalaçóes de sist ma dê prevenção contra incêndio
,í3.29.t.0,1 . f,ontagem e instalação dê sislêmas e equipamentos de iluminação ê sinalização em vias públicas, portos e
aeíoportos
,13.30-1{r2 . lnstalação dê portas, ianêlas, têtos, divisórias e armários embutidos dê qualquer material
,13.30.{.0,1 - Sewiços d6 pintura de edifícios êm gêral
,13.30-1{5 . Aplicaçâo dê.evêstimentos e de resinas em intcriorês. êxteriores
,l(}.30-{.99 " Outras obras dê acabamênlo da construção
43.916.00 . Obras de fundaçóes
45.1't-íi't - a de automóve s, câmionêtas ê utilitérios novos

CÓDIGO E DÀ NAÍUREZA tca
230.5 . Emprêsa lndividual de Responsabilidadê Limitada (de Natureza Emprêsári

LOGRADOURO

ROD PTTOMBEIRA
NUMERO

1502

CEP

65.370{r00 PITOMBEIRA
t,iuNlclPro
PINDARE MIRITI MA

ENOEREÇO ELETR co

COMPLÊMENÍO

TELEFONE
(98) 36s3-28,11

ENÍE FEDERAÍJVO RESPONSÁVEL (ÊFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

SITUAÇÂO ESPECIAL

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 20í8

Emitido no dia 03/01/2020 às 09:23:44 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL PMS3. FOLHA I{O

PRoc,llil

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDlcA Lrlnx'r"il.,c
§ERYIDOR-.

NÚMERo oE INSCRIÇÁÔ

28.368.600/000í.26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAÇÁO
CADASTRAL

DÀTA DE AAERÍIJRÂ

oBt08t2017

NOME EMPRESARIAL

R V OÀ SILVA SERVICOS EIRELI

DICO E DESCRIÇÃO DAS AÍIVIDADES ECON S tas
,15.íí.í{12 . Comércio a varêio de automóveiE, camioneta6 e utilitários usados
45.íí -1.{16 . Comércio por atacado dê ônibua e microônibus novos e usados
45.4í.2.03 - Comércio a vaÍeio de motocicletas e molonêtas novas
,í6.,t5.í.03 - ComéÍcio âtacâdista de produtoa odontológicos
46.6í.3{r0 - Comércio atacadisla de máquinas, aparelhos ê êquipamentoa para uso agropecuário; paÍtes e peçag
46.62-í.00 - Comérclo atacadista de Ínáquinas, equipamentos para teraplenagêm, minêÍação ê construçáo; pades ê
pêças
/ú6.644{10 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e êquipamentos para uso odontofiédico-hospitalaÍ; partes ê
pê949
49.23.0{}2 . Sewlço de transporte de passageiros - locação de automóvêis com motorisla
49.24{.00 . Transporte escolar
77.í9§-99 . Locação de outros meios de transporle não especificados anterigrmente, sem condutor
77.32-2{l . Aluguel de máquinas ê êquipam.ntos pa.a const ução sem operador, exceto andaimes
8í.29.0{r0 - Atividadss dê limpêza não especlÍicadas anteriormênte

CÓDIGO E DESCRIÇÁO DÀ NATIJREZA JURIDICA

230-5 . Emprêsa lndividual de Rêsponsabilidadê LiÍnitada (de Naturêza EmpÍesári

LOGRAOOIJRO

ROD PÍTOÍÚBEIRA

ENOEREÇO ELETRÔNICO

COMPLEMENTO

TELEFONE

(98) 3653-284í

NÚMERO

1502

CEP

65.370{00 PITOMBEIRA
túuNrcíPro
PINDARE MIRIÍII MA

ENTE.EoERAÍlvo REsPoNsÁvEL (EFR}

slruaÇÁo caDÂsrRÂL
ATIVA

DAIA DA SIT

0810812017

OATA OA ESPECIAL

MOÍIVO DE SITUAÇÀO CADASTRAL

ESPECIêI

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro dê 2018.

Emitido no dia 03/01/2020 às 09:23:44 (data e hora de Brasília). 212
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PLENNA
Lq.crode Hrquióas€ ve,curô!. CônírJ(ie5 eaeÍormàs

À
Prcfeiturâ Municipal de São Bêmardo - MA
Comissão Pêrmanênte dê Licitação - CPL
Pr€gão Prêsencial: No00í12020
Processo Administrativo No. 202001003
Objeto: Contrataçáo de empresa para aquisição de 0l

ick-u 4X4.

llCD.,,iADE
gE,RíiOO

(uma) Unidadê Móvêl de Saúdê - Ambulância Íipo A - Simples
o

A empresâ R V DA SILVA SERVIçOS ElRELl, signatáÍia, insôrita no CNPJ sob o n.o 28.368.600/0001-26, sediada

na ROD. PIToMBEIRA N"í502 BAIRRo: PIToMBEIRA PINDARE MIRIM-MA, por seu represenlante legal RONILDO VIEIRA

DA SILVA, CPF: 638.í76.833-91, C.l: 0000í 0398093{, declaremos em atendimento ao previslo no Editel de Pregão no.

,4O'll2O2O, que cumprimos plenamente os rêquisilos de habilitaçáo exigidos parâ parlicipaçáo no presente certame.

Pindâré Mirim - MA, 14 de Janeiro dê 2020

Cv.-
R DA SILVA SERVIçOS EIRELI

José Marieno Muniz Nêto
CPF: 055.290.213-60
C.l.: 036630172009-6

PÍocurador (a)

R v DA 9ILVA sERv/Ços E/REL l-ME )NPJ: 28.368.600/0001-26 / ENDEREÇ): RoDovtA plroMBEtRA,
M 1502, BAIRRO: PITOMBEIRA / PINDARE M\RIM-MA E-MAIL: plennalocacoes@hotmait.com TEL (gS)

3654-2247 CEL.

ANÊXO VI - DANDO CIENCIA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS OE

\

,l
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PTENNA

PMSB. FOLHA Iü óT
i roi, i., ; r;jQ)r:-d§P3-
IiI()DALIOAOE-
stR /!308_*

Lo(.tao dc HôÍruría! € Vei(ulos . ConsrÍucoc5 e ReÍormàs

À
Prcfeitura Municipal de são 8êmardo - MA
Comissáo Permanentê de Licitação - CPL
Prêgáo Presencial: No00íf2020
Processo Administrativo No. 202001003
Objeto: Contratação de emprêsa para aquisiÉo de 01 (uma) Unidadê Móvel de Saúde - Ambulância Tipo A - Simples

4X4.

Eu, RONILDO VIERIA DA SILVA, Diretor/Proprietário RG: 000010398093€, CPF: 638.176.833-9í, residente e

domiciliãdo na AV. FRANCISCO DE BRlnO, SN, BAIRRO BATATAL, SANTA LUZIA - MA declaro sob es penalidades da lei,

que a empresa R V DA SILVA EIRELLI, inscrita no CNPJ: 28.368.600/0001-26, êste localizada e em pleno funcionamento nâ

,-.Qa RODOVTA ptTOMBE|RA, No 1502, BATRRO: P|TOMBEtRA, cadade de PINDARE MlRlM, Esrado do(a) MAFIANHÃO, sendo

o local e instalaçóes adequados e compatíveis pâra o exercício do ramo de atividade de mesme.

Declaro ter ciência que a ausência dê sede/ instalagóes adequadas ê compelíveis, comprovada alravés de visita

in loco (se houver) realizada pêle Comissão Central de LicitaÉo, ressâlvada o direito a empla defesa, ensejere autometicemente

na inabililaÉo deste empíesâ.

Declaíamos que assumo inleira responsabilidade por todes as informaçôes dispostâs nêste declareÉo, 6ximindo

a Prefeiture Municipal de Sáo Bemardo - MA de qualquer responsabilidede sâbrê âs infoÍmeÉês prestadas por esta empresa.

Oêclaremos einde, ter ciêncie que "e Íalsidade de declaraçáo, ÍesullaÍa na inabililaÉo desla empresa e

caracterizara o crime de que trata o Art. 2(99) do Código Penal, sem prejuízo do enquadramenlo em outras figures penais e das

sançôes edministrativas previstas na Lei n'8.ô66/ 93 e allersções posterioíes, bem come demais normas pertinentes a espécie.

Pindaré i,Iirim - lVlA, 14 ne 2020

R V DA S|LVA SERV|çOS ETREL|
José Mariano Muniz Neto

CPF: 055.290.2'13-ô0
C.l.: 036ô30172009-6

Procurador (a)

R v DA stLvA sERv/Ços E/REIl-ME )NPJ: 28.368.600/0001-26 / ENDEREÇ1: RoDovlA plroMBEtRA,
No 1502, BAIRRO: PITOMBEIRA / PINDARE MIRIM-MA E-MA\L: plennatocacoes@hotmail.com TEL. (gB)

3654-2247 CEL.

h

DECLARAçÃo DE E FUNCIONAMENTO
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