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ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

A
Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO
Att: Comissão PeÍmanente de Licitaçao - CPL

TOMADA DE PREÇO n'005/202f CPL

Na qualidade de representante legal da empresa, ALMEIDA E LIMA LTDA-
ME, CNPJ No 19.580.7620001-32, sediada Avenida Coronel Colares Moreira, No 1, Coluna
15, Sala 215, Edificio Office Tower, Baino: Jardim Renascença, Sáo Luís- MA.
Credenciamos o Sr. JOSE WILTON JESUS DE SOUSA portado da RG no
0140735320006 SSP-MA e do CPF no 01 1 .413.073-67 , para nos Íepresentar na licitaçáo
em referência, com poder para formular ofertas, lances de preços, recorrer, renunciar a
recursos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada.
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CASTEL BRAN

cPF-004.803.483-59
socto/ADMtNISTRADoR

I

O LUIS, 03 DE JUNHO DE 2O2O

Avenida Coronel Colares Moreira, Ne 1, Coluna 15, sala 215, Edifício Office Íower, Bai : Jardim
Renascença,5ão Luís- MA, CEP:6507544L,Íone: (98) 98112-1418, (98) 98815-7638,Email:

icbservices-ma@gmail.com

Y

§$

SELÔ

I

i/u*'II

i.o I

)

I
\\)



CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito

QR-COD

Plú .FOLI1I.HO

PROCESSO

MODALIDAüÍ

VISTO:

E]

í\o
Rq r-
EI s,: cô

iã:
Eu)

[.'1,;;;;lr,Tixfl"l
f ""'1- 

__-_-_--_---_---
| 'r ir?Àhli . - .À Itlt",,".,'t
l-ll-ll I

l'"*--__.l

-jb,. v.t/^-,.rtut -. "".F

D

\o
t-
@o
()
\o

- 

ARANHÃo 

-

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Proúsória no

?200-2l2oo], Sua va.lidade poderá ser confirmada poÍ
meio da comparação deíe arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http:/ /vww.serpro.gov.br/assinador-digital >.

SERPRO / OENATRAN

E

I

DEt{ATRAN CONTRA

§\§

RtPÚAttc^ ÍfotR^TtvA oo aR^sll M
A

i

? [1-*"::T':i:::-_--l

&
V

lr

lr

\



Pill .F0LHIN0

PR0CESS0

2E ÀITERAçÃO COIITRÂTUAL DA SOCIE IMffiRIÁL
STO:

Pelo presenE instirimento particular e na melhor furína d€ dlreito, os

abaixo assinados, IGOR LIMA CASTELO BRAIICO ÂLtlElDÂ' bnsileiro. solEiro,

empresário, nascido en A40711992, naUrat de São Luis - MA' porhdor da Grbetn
d€ Identidade no. 0283495020043 GE uSPgl'tA e do CPf no 00t§(R483-59
residente e domiclllado na Rua dos Guriabns no 08, QD 08 apb. 203, residendal
Alcântara, lardim Renascença, São Luis MA CEP 65075-460 e t{Il(ARIÂ SUZAil DE
SOUSA LIUA, brasileira, empresária, solteira, nascida em tZl0UL992, natural de
Mossoro - RN, portadora da Cedula de Identidade na,035226732008-2 SESPflvIA e
do CPF n". 0W7L33?4L, resklerte e dombittado na Rua AnEUd Guedec de Paird,
No 27, Quadra 26, Ponta D'Areia, na Gdade de 5ão Luís, Estado do Mannhão, CEP

65.077-655, únicos socios componentes da Sociedade Emprcsarial LTDA. Que gira
nesta capÍtal sob a denominàção ALMEIDA E IJMA LTDA - ME, sihrada na Av.
EnEenheiro Emlliano Macieird, no 200, KM 09, Rodovia BR 135, Ealno Mãracanã na
Odade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 6i.09ffi2, inscrito na Imta
Comercial sob o Nire no 21200890244 com inicio aas atvidads em 16/0U2014 e
inscrita rp Mini#rio da Faenda sob o ChJPJ no. 19.580.76?@01-32 resolvem em
comum acordo altear as cláusulas e condiçÕes seguÍntes:

Cláusula Prim€ira: A partir desE alEração a Sociedade teÉ como Obtsb Social:
Const.uç5o de edificios, Tratamento e dlsposiÉo de resíduos não perigosos,
Instalações e manutenção elétsica. hidÉullcas, sanitárias e de gás, Instalação e
manutenÉo de sistemas de ar condicionado, SeMços de pintJra de edlficios em
geral, Obras de alvenaria, Limpeza em pÉdios e domidlios, Impermeabilização eÍn
obras de engenharia civil, ApÍicação de relíestimentos e de resinas em interhres e
exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Coieta de reíduos não
perigosos, SeMços de laragem, lubrificaÉo e poliínento de veículos autôm6res,
ConstruÉo de rodorias e fienoüas, Obras de urbanização - ruas, praças e calçdas,
Obras portuárias, maítimas, fluviais e terraplanagem, Administmção de obras,
Perfuração e construção de poços de água, SeM@s de engenharia, Aüúdade
parsagfsücas, Íransporte escoÍar, Impresão de material para outros usos como
cardápios, cartões de apresentação, de mensagens diplomas e corwltes, Aluguel de
máquinas e equipamenbs para consúução sem operador, o«ceb andalrne,
Manutenção de redes de distrlbuiSo de energia elébica, Aüvtdads de llmpeza de
praças, ruas e avenidas, dutos de venülaSo de ar ondldonaCo, Confil$o de
insêlações esportlvas e recreatÍvas, de rcdes de abastecimerb de água, cdeE de
esgoto e construções coneiatas, exceto obras de irrigaSo, t.ocaso de automo\reis
sem condutor, Distribui$o de água por camÍnhes, P:,rülra pan slnallzafro em
pistas rodoiárlas e aeÍDportos, Serviços de fansporb de passagelros - locaSo de
automóveis com motorista;

cERtIalco o REGISÍRo w 22lOAl20L7 15;11 SOB lr' 201703?:.093,ptdllcotô: 1?03?1693 Da 2A1C6/20i,1 . CIO!êõ !Ê rr!ÊrÍlcàC.lO:
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ilIODAtIDADi

2A ALTERAçÃO CONTRATUÀL DA SOCIEDADE EIII
ALMETDÂ E UMA LTDA. ME

tocação de outros meios de transporte não especlllcados anterlormente,
condubr, ônibus, caminhões, motocicletas, trailers, reboques, semlneboqug e
simllàres, Montagem e instalaSo de sistemas e eguipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Cornércio varejista de Untas e

mateíals para pintura, Comércio varejista especializado de equlpamentos e
suprlmentos de informáüca, Corretagem no aluguel de imóveis, GesÉo e
adminisü"Éo da propriedade imobiliária, Outras atividades profisslonais, científicas e
técnicas, Ass€ssoria ou consultoria técnica inclusive as íeallzadas por profissionais
autônomos ou constltuídos crmo empresas individuais, Ativldades de consulbria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica especffica. Treinamento em
deÉenvolvimento profissional e gerendal, Reparação e manutenção de computadores
e de equipamentos periféricos, Treinamento em inhrmática, Atüdades de ügiláncia
e segurança privada, Aluguel de andaimes, Aüvldades de monltonmento de sistemas
de seguança elednico, Demolição de edlficios e out!-as estrutuíos, lmunlzação e
controle de pngas urbanas, Preparação de canteiro e limpeza de teneno, Obras de
funda@, Servlços de operação e fornecimento de equiparnentos para transport€ e
eleração de caças e pessoas par3 uso em obras, Comérclo vargista de materiais de
constn Éo em geral, Aluguel de máquinas e equlpamento6 agrícolas sem operêdor,
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e lndustriais; motores
turbinas maquinas guindastes contêineres, sem operador, Comércio varejista cle
material elétrico, Instalação de poÍtas, janelas, tetos, divisórias e armários embutldm
de qualquer material.

Cláueula §egunda: Os sócios aprovaram a mudança de endereço da sede
localizada na Av. Engenheiro Emiliano Macieira, no 200, KM 09, Rodoüa BR 135,
Bairro Maracanã na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.095-602
inscrib no CNPJ/MF sob o no 19,580.76U0001-32, para o novo êndereço
locallzado na A\ênida Coronel Colares Moreira no 1, Coluna 15, Sala 215, Edlfrcio
Ofrce Torver, Jardim Renascença, São Luls MA, CEP 65075{41

Cláucula Íercclra: Neste ato retin-se da sociedade por llvre e espontânea vontade
a socia MIKARIá SUZAN DE SOUSA LIMA, cedendo e transferlndo 40.000
(quarenta mil) quotas de R$ 1-00 (um real) cada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) ao socio remanescente o sr. IGoR UMA cAsTELo BRÀNCO ALMEIDA.
O socio cedente declara perante a sociedade ter reebido todor os seus haveres,
dando aos cessionários e à sociedade, plena, ge'al e inevogável quitaÉo, não bendo

nada mais o que reclamar em juízo ou fora dele.

Cláusula Sarta: Em razão do exercício do direito da reürada da socia MIKARI-A

SUZAN DE SOUSq LIvlA, o Capital Sociai que era de R$ 200.000,00 (duzenlos mil

reais) totalmente integ ralizado e dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor

de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, a partir deste ato, pa§a a ser de R$900.000,00

(norÊcÊntos mll reais), com um aumento de RS700.000,00 (
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2A ALTERAçÃO CONTRATUAL DA §OCIEDADE EM
ALMEIDA E LIMA LTDA - ME

dividido em 700.000 (setecentas mil) quotas no valor de R$

Plú . I.OLJI;I NO

MODÂ.LIDAt}f

tríÊO0(um rea ca

uma, 'útalmente integralizado nesta data, em moeda conente do país

nte forma:

À vista das modificacôes ora aiustadas, consolida-se o contrah social, com
a seouinte redacão:

Cláusula Primeira: A socledade girz sob o nome eÍnpresarial ALMETDA E UMA
LTDA - ME, Endo aindá corÍo nome de Fanüasia 'ICB SERVICES. com sede na
Avenida Coronel Colares Moreira no 1, Coluna 15, Sâla 215, Ed!ficlo Office Tower,
lardim Renascença, São Luis MA, CEP 65075441.

Cláusula Segunda: A Sociedade iniciou suas aüvidades em 16 de lanelro de 2014 e
seu prazo de dur@ será por tempo indelerminado.

Cláusula Terceira - A Sociedade tem como Objeto Social; ConstruÉo de dificios,
Tratômento e disposição de resíduos não perigosos, InstalaÉes e manuEnção
elétrica, hidráulicas, saniÉrias e de gás, instalação e manutenÉo de stsEmas de ar
condicionado, Serviços de pintura de edifrcios em gerai, Obras de âlvenaria, Lr'i.npeza
em pÉdios e domicÍlios, Impermeabilização em obras de engenharia civll, Aplica$o
de revestimentos e de resinas em lnteriores e oceriores, Outras obras de
acôbamento da construção, Coleta de resíduos não perigosos. Serviços de lavagem,
lubrificação e pollmento de veículos automotores. ConskuSo de rodovtas e ferrovias,
Obras de urbanlzação - ruas, prElÇas e calçadas, Obras portÉrias, marEmas, flwiáis
e tenaplanagem, AdministrdÉo de obras, Perfuração e construção de poços de
água, SeMços de engenharia, Atividade paisagÍsticas. Transporte es@lar,
de materiaí para outros usos como cardápios, car6es de apt€entação, de
mensagens diplomas e convites, Aluguel de máquinas e equipamentos parc
construção sem operêdor, exçeto andaimes. Manutenção de redes de disbibuição de
energia elétrica, Atividades de límpeza de praçs, ruas e avenidas, dutos de
ventilação de ar condicionado, Cons[ução de instalações esportivas e recreilti\Es, de
redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e onsüuções conelabs, excelo
obras de irrigação, Locação de automóveÍs sem condutor, Dlstribuição de água por
caminhões, Pintura para sinalização em pistas rodoviáriâs e:rer€lportos, SeMços de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de
outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, ônibus,
carninhões, motocidetas, trailers, reboques, semineboques e simllares, Montagem e
instalação de sistemas e equipamentos de iluminafro e sinalização em vias públicas,
poftos e aeroportos, Comércio varejista de tintas e materiais para pi
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QUOTAS VALOR R$

900.000 900.000,00
TOTAL 900.000 900.000,00
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2I ATTERAçÂO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ALITIEIDâ E LIMA LTDA - ltlE

CoÍÍÉrclo \Íarejlsta eseclalizado ê equlpameÍB ê s,FlmeÍE de hlbnrdtica,
Coretâgem no aluguêl de Imórds, GesÉo e admlnkaÉo dâ pÍofiedde
lmobtllária, Ortas aüüdades prdssbna§ clertfrcas e Écnicas, AssessoÍla ou
corsuhorta Écnlca industue as realEadas por profisslonals auúnorm ou
mnsührídos como emprcsas indMdua§ Âüvtddes de ons.dtorla em gesülo
emprcsarlal, s@ consulbrta Écnica especmca, Trelnarnenb ern rksernmhfinenb
profisslürd e g€Íeruiaí, Reparação e manutenfro de ompuEdols e de
equipãrnenbs periÉricos, TrdnaÍnênb em infurmáüca, ÂüvHades de vlgllânch e
segurança prlvada, Aluguêl de andalmes, Athddades de rnonlbramenb de gsEmas
de segurang eleúônico, DemdlÉo de edlíclos e outras esütfrJns, ImuntsaSo e
conhole rh pngas urbanas, PÍepa,aéo de cantelrc e llmpeza de Enslo, Obras de
fuÍÉa§es, SenÍços tle operft ê 6rfl€dÍneÍ,tu de equlparrenbs para Earsporê e
elaaÉo de caças e pessoas para tso sn obrôs, CoÍnérdo \arejl$ de Íflaêrlals de
constnrÉo em çral, Alugrcl th máqudnas ê egulparnenG agrícolas sem ope6ôr,
Aluguel de outas máqulnas e equlpaíÍEntos coíÍrêídals e lnúrsblats; mdoíes
hjrblnas magulnas guirda*es conÉlneres, sem opeBdor, Comfuo rar@ ê
ÍnaEÍbl clébbo, IÍrstala#o @ portas, prdas, teb§, dlvlsórb e armárle embutlfu
de qualquer material.

Oáucula QUEÍtr - O Capital Sodal é de R$ 900.000-(X1 (norcenbs mil reals)
divEidos em 900.0ül (no/ecentos mil) quotas indMsirets de Rf 1,ü) (Um rcaD cãda
uma, totalÍneÍÊ s.rffi e integrirttãdas em moe@ corÍerfte do País e dsülbuÍdas
da seguinE furma:

- A r€sponsabllidade de çada é restrtta ao ralor de suas
ql&s, mas todos respontlem solEarlarílerte pela lnEgnÉ dú cadtrl $dal, nos
termos do atügo 1.052 do Códbo CMU2002.

Cláurula Q.rlnt - Âs quotas são lÍÉMúlels e não poder& ser cêddã oü
EanffirE a terceíros sêm o @nsenümenb do oúo Sclo, a quem fica
assegurado, em igualdade de condlSes e pí€ço dlíelto dê femnênOa para $ra
aquisição se postas á venda, furmaltzandose relEada a essão delas, a altêraÉo
contsatual perünente.

Oáuula SGxt! - A adminlsFa$o da sodedade caberá ao sódo l6OR UltA
eETEL.o BR^f@ ÂIJíÉIDA, com G poder€s e atíbul$es de gerênda,

aubrizado o uso do míie empresarial, ledado, no entanb, em aüvldades esüanlüs
ao inEese soclal ou assumlr o@afres seF em Êdror de qllahus do§ qtffiBs ou
de Er€elÍos, bem qno onerar ou allenar bgts
aubrlzaÉo do outo sócio.

sodedade, sanr
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2e ALÍER^çÃO GOTYTRATUAL DA SOCIEDADE fiB
VISTC

ParágraÍo único - Para movimentação em tde bancária í!0 q
assinaturas, aguislçâo de talões de chque e retlradas de dlnhelro, asslm ,
assinatura e reürada de qualquer documen@o em órgão Federal, Estadual e
Municipal, fica liberado para qualquer um dos sócios sem disünÉo de cargo ou
número de assinaturô, ou seja, assinaturô em conjunto ou isoladamente,

Cláusula Sáüma - Ao término de cada exercíclo sodal, em 31 de derenrbro, o
administrador prestará @rfis jusüncidas de sua admlnlsbaçáo, pÍocederÉo à
elaboraSo do invenÉriq do balanço pablmontal e do balanço de resulbdo
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas guotas, os lucros ou perdas
apuradas. (art. 1.065. CCIaOOZ).

Cláusula Oltava - Nos quako meses segulnEs ao término do s<ercício soclal, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão admlnlstradora quardo br o caso.
(art. 1.071 o1.O72, §2P êArt. 1.O78CC12002).

Cláusula Nona - A sociedade podeÉ a qualquer Empo, abrir ou fiechar fil
outra dependência, medlanE alteraÉo contratual asinada por bdos os sócios,

lal ou -É
ãY

Parágnfo Únho - A socledade poderá a qualguer tempo pârdclprr como Sda
quoüsta de outras sodedades. ;=.

Cláusula Dédma - Os sócios poderão de comum acordo, fllor uma reürada mensal,
a tíhrlo de'prGlaboÍe', oboenradas as dlsposlç6es regularnenhÍes perünenês

§-
\.=Cláusula Dédrna Prlmstra - Falecendo ou lnterditado qualquer sódo, a sociedade

continuará suas aüüdades om os herdeircs, sucesores e o lncapaz. Mo sendo
possível ou ino<lstindo interesse destes ou dos sóctos remaneÉrÊs, o \Elor de
seus haveres será apurado e llquidado om be na situa$o pattmonial da
sociedade, à data da resoluÉ0, verificada em balanço espedalmente lenrantado.

PaÉgraÍo Únko - O mesmo procedlmento será adotado em outsos EascÉi em quê

a sociedaê se rsolra em relação a seu sóc.lo.

Cláuruh Édma S4unda - O Adminlstrador da sodedade lGoR, Ul,lA
CAS?EIO BRAI{@ ÀLMEIDÀ declara sob as penas da hi, de que não esé
impedido de o<ercer a admlnlstraÉo da socledade, por ld especlal, ou em vlrü.lde de
condenaÉo crlminal, ou por se enconhr€m sob os ehlb§ dela, a pena que rlede,

ainda gue bmporarlamente, o acesso a cargos públicos; ou Por cÍiÍne fallnentar, de
praarlca$o, peita ou zubomo, concussão, peculato, ou 6ntra a e@nomla popJlar,

bnm o 
-siááma 

finarrceiro naclonal, contra norÍnas de defesa da conconênda,

contra as relaÉes de @nsumo, fé pÚbllca, ou a proprledacle,

I .011 , § 1o do Código CiüU2002.
termos do artigo

=+
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2ã ALTERÂçÃO COI{TRATUAL DA SOCIEDADE
foIODA

yísro:
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Cláueula Décima TeÍEclra - Os Sclm @erão noÍneaÍ
o(eÍlerem suas attuldades, em peíodo inEgral ou pardal.

Cláusula Décima Quarta - Fica eleito o foro de São Luis - MA, pan o o<ercício e o
cumprimenb dos dlrelbs e obrigaSa resultanEs de*e ontzb.

E, por estarem juíos e conhatados, assinam o pÍ€ssÍúe doelmenb a fim de
cornprcvação iunto aos órgãos públlcos deüdos e a cada pessoa aqui ernolvlda,
Eendo uma via arquivada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ilIARANHÂO -
JUCEMA.

São t trís - MA, 04 de Maio de 20L7:

Lima Castelo Branco Almeida
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASI PRocEss0

MODAÍ.IDÂDÊ -T
CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURí TO

NOME EMPRESARIAI

ALf,EIDÀ E LIiIÀ LTDÀ

DO ESTABELECIMENIO (NOME DE FÂNIASIA)

ICB SERVICES ME

í E.í 3-0-98 - krlp.êssão de matG.ial para outros usog
36.00-5.02 - Dirt ibuição de águs por caminhõo3
38.11.1.,00 - Coleta de rêsíduoü rão?ê.igGso6
38-2í -l {0 - TratamêrÍo ê digpo.igáo de rÉídu6 nãoírÍigoso!
il2.1l-!.{rt - Construção de rodovias e têrrDüa5
,12.íl-l{2 - Pinturâ paÍa slnallzação êm pistas rodoüá.ias ê aêroporto3
42.í3-&,110 - Obras de uràanizagão . ruas, praças r calçadas
42.2'l-9.03 - Manutenção de redcs de disHbuiçlo dc ênergia êláícâ
12.22-7.41 . Construçáo ds redês dê abast€êimento do água, col.ta do êsgoto e construçõê3 corrêlatas, êxcelo obras ds
iÍrlgâÉo
a2.9í-(H,0 - Obras portuárias, maÍÍtimas e fiuviais
12.99flrí - ConslÍuÉo dr instâbçóGs êspordv.s c EcrÊatiyas
13.t1{{tl - Oa.noliÉo de ldiffcios c outas êstuturils
,43.ííAn 2 - Prep€raçáo dc cantciro ê f,mp.za dc t IÍêno
43.134{0 - Obras dê trÍraplcnagrm
r13,2'ló.00 . lnstal8ção ê manut.nÉo elótrica
{3.22-3.01 . lnstalagõos hidráulicas, sanitárlas o dG gás
,13.223{t2 - lnstahção ê manutênÉo dê sistêmâs ccntrals de ar condicionado, dc vcntllação ê rêfrigcragão
i.i1,2$í{4 - líonlagêm ê inslalaÉo dê slícmas G âquipamlnlos dê iluminaÉo â sinalizaÉo cm üas púbÍcas, po.tos r
rcroPoatos
,13.30-l{rl - hpaÍtneatÍlhação êm obras dê engenhaÍia ciül
43.304.,02 - lníalaÉo dê portas, ranêla§, têto§, dlüsórias e armáÍlos embuüdos dê quahuêr material

E DÀS ATIVIDADES E ICA§ SECUN

NÚMERO DE TNSCRTÇÃO

r9.580.7621000{32
UATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SÍTUAçÃO
CADASTRAL

DAÍA DE ÀBERÍURA

16t01t20't1

ESPECIAL

E OÁ ATI\4OADE
,lí.20-4-lr0 - ConstÍução de edi!Í'cios

E OA NÂTURE2A J

206.2 . Sociedáde Empresária Limitâda

LOGRADOURO

AV COROXEL COLARES ÍÚOREIRA
COMPI-EMENÍO

SALÂ 2í5 COLUT{A í5 EDIF OFFIGE
TOWER

NL]MERO

1

65.075-141
BNRRODISÍRITO
JAROIÍÚ RENASCENCA

ENOEREÇO ELEIR()I.I ICO

tcBsERvlcEs. A@Gf aL.co

o
SAO LUIS

TELEFÔtIE
(98) 8lí2-l,rlE/ (9E) 922E47Êl

MA

ENTE FEDERATIVO IEFR)

s
ATÍVA

oATA OA StTllAçÀO CADÂSTRÂ!

í 610í/20í/í

MOTTVO OE

SIÍUÀÇÃO ESPEC[A.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no diâ 0206/2020 às l4:03:19 (data e hora dê Brasília).
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REPUBLICA FEDERATIVA DO B flR0cEs§0

tol0DA:.tDAti

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURí

NÚMERo DÉ INSCRIÇÁo

19.580.762/000í32
MATRIZ

CoMPROVANTE DE TNSCRTçÂO E DE SÍTUAçÃO
CADASTRAL

DA-TA OE AEERÍURÂ

16101t2011

IêÀ0,

,43.30-1-114 - Servlçc de pinturr de edificios em geral
43.30{15 - ApficaÉo de Ícvêstimêntog e de .esinas em irúeriore! e extedoíe!
iú3.30-agg - Outra! obras de acabamento da conslruÉo
i43.9í fl10 - Ob..! dê tuDdaçôss
,í3.99-í -0t - Admini.tração dc obras
a3-99-í{3 - Obras dê elvênãÍlã
,43.99.í.04 . S.rviços dê opêração ê ÍomGcimênto d. equipameítor parâ transportê ê ebvação dc cargar o p6aoaa para
uso êm obras
i13.89.í.05 . PeÍftJração e construção de poços de água
,í5,20-0{5 - Sewlço! de lavagem, lubrficagão e polimênto dê veículoa automotor.s
47.4í -5.{lO - Cornércio vargbta de üntas s matedais pe.a pi.Íur.
17 l2-3.41o - Co,nêrcto vârlii3ta dê Eattrial dAÍico
a7.44-lr-99 - Comércio vareiisla dê mate.iais dê consttuÉo Grn geral
17.51.2-01 - Comérclo vaÍêiista êspeciali.ôdo de eqüipamênto3 ê sup.lmênto5 de lníotmática
49.23-0{12 - Serviço de transpo.tê dê pâs3agêiros - locação de automóveis com motorista
{9,24-E-00 . Transpoíe escolar
68.2í -6.02 - CoÍÍst gêm no aluguêl dê imóveis
6E.22.6..00 . Geltiio s adminlstrôçáo da propriedade imobiliária
70.204.tt0 - AÍMdades dê consulüoÍia .m gestilo empÍ.saÍial, exc.to consuJtoÍia técnic. csprciÍica
7í.í21r{r0 - S!íYiçoô dc engcnhaÍia
7,í.9Gí49 - Ouf.s .tiyidadcs profi§3ionals, científices ê técnic.3 não êsprcmcadas anteriormlnte

GOEDE oÂs ArlvlDAoES

NOME EMPRESARIAT

ALUEIOA E LIiIA LTDA

E DA NATUREZA tcA

206-2 . Sociêdade Émpresária Limitada

LOGRÂDOURO

AV COROI{EL COLARES f,ORERA
NÚMERo

1

COMPLEMEI'ÍO
sALÂ 215 COLUr{Â 15 EDIF OfFTCE
TOWER

CEP

65.075-441
BNRROOISTRÍÍO
JARDIM RENASCENCA

MUNtclPlo
SAO LUIS MA

ENoEREÇô ELE]RÔ|,Jrco

tcBsÊRvtcEs. Â@GÍ{ArL.cot

ENÍE FEDERÀTIVO RESPON

TELEFONE
(98) tlí2-l,llE/ (9E) 9228476,4

SIÍUAÇÁO CADÀSTRA!

ATIVA
o Ía DA srÍuAçÀo cADAsÍfiÀL
16101t201t

MOÍTVODE

ÊSPEClAL DATA DA stru^ÇÀo EsPEcrÂL

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

Emitido no dia 0206/2020 às í4:03:19 (data e hora de Brasília).
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO B

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JU

- F0Lri,l N'

ESS

ODAl.ID ADE '-T

NÚMERo DE INSCRIÇÁo

í9.580.76?000í32
ÍrrATR|Z

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÁO
CADASTRAL

OATA DE ÀAEFTLJíÀ

16101t2011 t

NOME EMPR€SARIAL

ALÍTEIDÀ E LIiIA LÍDA

E OESCRIÇÁO DAS ATVIDAOES E iCAS SECUN

77.'ll-0-00 - LocôÉo dê aúomóvêis sem condutor
77.'í96-99 . Locaçáo de outros meios de trangpgÍte não eapecifiGadoa anleriormenle, lem cgndúor
77.3í4{r0 - Aluguel dê máqulnas e equlpamento! agrícolas sem opêftrdoÍ
77.32-2.01 - Alugucl de málulnas ê oqúpãmêntoo par-a con§tução sêm gpeiador, exc.to .ndaimês
77.32-2.{12 - Àuguêl dê ardaimes
77.39-G99 - Aluguêl dê outra! máquinas ê equipamêntos comorciair ê indust iais não êspeciÍcados antorigrmsnts, 5.m
oPCrador
80,í1-í-0í . AtMdadls de vigilância ê segurança privada
E0.20{r{rí . Aüvidades dê monltoramento de sid€maa de sêgurança olrt6nico
81.21-{{r0 . Limpe2a em pródlo6 e em domiÇíEo!
A1,22-240 -lmúnizaçáo a contÍolê de pÍagas uóanas
6l .29-e{X, - Atividrdês de liÍr|pe2a não ..Fciíicadas anto.ioment!
Eí .30-3{0 - Atividades pai3agísticae
E5.996-l)3 " TreinarD.nto em inÍormática
85.99€4tl . Trsinamênto em dqlenvolvimêÍío proftigional e gêrônclrl
95.11{-00 - Reparação e manulenção dê computadorês e de €quipameÍúos perifértcos

cóotco E oEscRtçÁo DA NAÍUREZA JURlolcA
206-2 - Soci.dadê EmpÍêsária Limitada

LOGRADOiJRO

AV CORONEL COLÂRES MOREIRA
COMPTEMEMTO

SALA 2I5 COLUNA 15 EDIF OFFICE
TOWER

CEP

65.07íitlí
BÀIRRO/OISÍRIIO

JARDIM RENASCENCA
MUNICiPIO

SAO LUIS

NÚMÉRo

1

ENDEREÇO E!EÍRO'!ICO
tcBsERvrcEs. À@GtíAtl.cot

ÍELEFONE
(98) 8íí2-r.ar8/ (98) !12284764

xtA

ÉNtÉ FEDÉRAÍIVO (EFR)

sm-,açÀo caoasTRA!
ATIVA 16101/2014

MOÍIVO DE SÍTUAçÂO CADASÍRAL

stÍu^ÇÃo ESPECAT DÁTA DÂ SITUAqAO ESPEqAL

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

Emitido no dia 0206/2020 às í4:03:í9 (data e hora de Brasília). Página:3/3
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ALMEIDA E LIMA LTDA-ME CNPJ: 19.5 62l0001P32

PROCESSO

Íri0DA:.lDAú!i

VISTO:

ANEXO VI

DECTARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa ALMEIDA E LIMA LTDA-ME, CNPJ No 19.580.762/0001-32, sediada
Avenida Coronel Colares Moreira, No 1 , Coluna Í 5, Sala 215, Edificio Ofiice Tower,
Bairro: Jardim Renascença, Sáo Luís- MA, representada, pelo Sr. IGOR LIMA
CASTELO BRANCO ALMEIDA portador do RG no 028349502004-3 e CPF No
004.803.483-59 DECLARA, para os fins do disposto no subitemdo edital, do
TOMADA DE PREÇO no OOS|2O20, sob as sançôes administrativas cabíveis e sob as
penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

l. ( X ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 30 da Lei Complementar no

'123, de'1411212006;

ll. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conÍorme inciso ll do art.30 da Lêi
Complêmêntar no í23, de 14nA2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedaçóes
constantes do § 40 do aÍt. 3o da Lei Complementar no'123, de í4 de dezembro de
2006.

J hu d*üItt- u
IGOR MA STEL BRA ALM

cPF-004.803.483-59
SOCIO/ADMINISTRADOR

OBS

1) Assinalar com um "X" a condiçáo da empresa

2) 2) Esta declaraçáo deverá ser êntregue à Comissáo, após a abertura da
sessáo, antes e separadamente dos envelopes (Habilitaçáo e Proposla de
Preços) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretendêrêm se
beneficiar nesta licitaÉo do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n' 12312006

sÃo LUts, 03 DE JUNHo DE 2o2o

Avenida Coronêl Colares Moreira, Ne 1, Coluna 15, Sala 215, Edifício OfÍice Tower, Bairro: Jardim
Renascença, São Luís- MA, CEP: 65075-441, fone: (98) 98112-1418, (98) 98815-7638,Email:

icbservices.ma@gmail.com
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P[4 .F0lfi,iti"

PROCESSO

MODA:.IDADã

VISTO

5õ-

raerr-urirr#cãÉ

C$liÍisamâs q{rc ÀLM€.IC'À É LIMA L-'DA. tulE
a,ncqíuâ3a regi5tnda n.ala Jgnta ComarÊial, colBo rôgua;

Gôvêrrc úo Êstedo dÍr ll{rÍ.nhàc
S4cíêtâía & Êstâdo oe lndushâ ê contóíÇio - SEINC
Junra Cômsrcid do Esladc do Maraflhâo

| ,,.-.r!, '., nÉ,-
FÁCIL.xárÂ.rHto 

-

CERflDÃO E$PECíFICA

§isisntü Nacio]tal de nroistrü rjÊ ErêprÊ3ás Àâeraalrtls - §lt'IREM

';+tiá.t4D1 qud rt i*qlí.§ôGi àtjüô a-",íÁlai Ílo§ *rlã.irrúí3É aíqjvld3§
,'!va Jrr!: aarú..i, ú..*, rri tólâ ,la s,r< -.xk,liik. '*--1

Protocolo: MACiiSôl)23,'31

MRf 21200raot,,
c{PJ r0,58ô.rcz0001.12

Sttuaçáo

sLtus

; §rdotoço Coftpaoto CORONÊL COLÂRÉS XOREnÀ X' 1, gALA 2í5 COLl]ltA í5 EDIF OFFICE IOWE& JARII{OI REi{ÂgCE CÂ. SIo Luic./§A. CEP 6Í)75.
, 111

lrqulvllnantêa PoalaÍirra€a

OrtrIúr!â,n

: §EIt §ÍÂ rus

.2i
' LC2

,:i5
r»0
!^JZ
tói

10í9035221
?018{X l íô59
2ór i0371093

'14rú5,?0r 9
05,!ô20Í à
22tút?01i

2n17ú?i4!)iC'
201ôOg'3'1 746
2e15045€414

1"!01i/n17
13i11jxr16
09,,1à-?0! 5

2e15SS1796
?r2@890244
2515009[§17
20150Ci178;

Õ5fô:.4?015
05/02/2015
6:,r0?J2015
27 i01t?o1$

2Un&30212
211!J1fi2143

1ü01m14
1601u,014

0.arríç[o

EÂLÂ'{CO
a^iANco
ÀLÍERACAO 0Ê DAlrOS (EXCETO NOr/É
EMPRÊSARIAL)
8ALÀ iCO
&Ái,an€O
ALÍÊRÂCAO D€ DÂOOS (F-\CSTO NO',,IE
ÊIJPRESÁRIÁL)
ÉMIUÂDRÁMENTO DE iIIÇROEU?RE§Â
IRA'{SFORÀIÂCAO
TRÂNSFCRMACAO
ALTERACAO OE 9AOOS (EXCA?O NOtaE
FMPRE§ARIAL)
ALÍERACAO DE OAOOS (êXCFTO NÕÀIÊ
ÊMPRESÀRIAL)
ENOI,ADFúMÉ}{TO DÉ MICROãT,IFRÊSA
iNscRrÇÃo

05[i5É01d

't)6,

EsB r,6{tid:tro t<i cnritirâ alltsnatlcâfixÍrb értl 0§àâI2@, as I 1 :2215 (n«áílo do Br560h).
Se ríitprcssa. vêrificâí sra aúenft&acc,lo htlpailrtürú.{ipta6aÍlcilDa4ovàr, cotn o código APÍíü}UZ

'rnIt[|lUHlHIll
lrlAc2«m6?3;31

Lilr: Íhrs.s Roüi}rsa fiêid64a
Sccíú{âíqe} G€rà,
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à,lRE i§ê{ir)
l: i.100r$r.'2r:,1

(iovamâ oc Esla.lo dr MêÍiinhá(l
Secí6larra de Êsiâdo dr, lndustna e com6iclo - SETNC
Junla CoÍIlBícial dú Êstadc do fiíaÍÉnhÀê

;Áôn l;iiii;,.,F

' lnicio dô Alvidadê

Prrzq d. Ouráqào
!nÍlslsÍ minad!

CERTIOÃO SIMPLIFICADA
Sisledla §.teia;rer ds ílêgigiÍo rle g[rprcs.l$ Mercarr§g. §!N!lEM

,ltrn. ErÍrrÊ..ri5l: 
^!l€t&t 

E UX^ !tDA yE

b"úretd JürdL,. §.;llvJaq Êr,r,.! r,, i.i,r,iJd,Jr

!!t! dê Ato Coírst(qlivo
a5,i()2t?)15

FndàÍeeô Coôplato
c'rda iORôNEl COtÁRÉS t|ORE|RA N! 1, sÂLÀ ?15 COL,.|NÁ 1S EO|F Ot:FtCE ÍCw€R, JARí)|rtt REÀJASC€tiaA. São L,Jís/ÍttA - OsÍ, 65(,zi-\-zt

CNFJ
18.4h0.762t9ú.!"32

I
!

' ObJ.ro S$€lsl
41.2&4-00 - Crnsü1rçào Ce êditicio§ 38.21-l-00 - Íraiam.rnto Ê djjgesiçào de .esidúús náo-pe,ieosos 43.2 Í-a-t0 - lnslalaçâ) 6 fiaí,utenção êlêtíira
43.2?-3.0i - lnstabçôes hrddulicas. sanitáíãs e de!ás 43.i2-11-rz - inôtaiêçâo ê nranuiênção ,J-e srstemes cêntíais de ar áoÍrdioo:ado d'e ve;, sÇão e' r€inaêraçáo 43.30'4-04 - serviços dê pinlúa de edirrô06 em gâal 43.991-c3 - obías cê âúenanâ 8i.21400 - L,mpoza em p.êdEs ê eí$ dom;cil,cs- 4.|.-'"1-4.{ll - h'tperÍneâbiliz!çãc em obras dê engeíhêÍra civil 43_3C,+OS - Apticâçãc de revestrrneritos e de Íêsnas án, |nún*o 

" "rt,,r,nrês 
43.30- i

99 -Outíãs obías de acab6rrlsito d? constfuÇéo 38. i J-4-0C - C..rleta ds rasiduos não-L'esrlosos 45.20-r-05- Sg.viçor de ta\êgen. t,rbiJi."çào â
polimento de veicuios auton)otores 42.1 1- 1-01 - ConstruÉo de r.\dcv;as ê íe.rovias 4?.13J-00 - Obrds de urbanii:âÇãô - ruas, p.aças o calçadas 42.91,
l-r-00 - Obras poduáriss. mê'i,írâs e iuviâis 43. i3-4-00 - Obíâs cre t6.raplêllêg6rn 43.991{rl - AdÍjnistrâcã. de obras ,t3.991-05 - perÍuração e
:rrf§truçãc de Oa;d6 de áOUa 71.12-ü.00 - Serã-cos dá eflgeírharie 81.30-3-0ô - AtivriêiÉi .,aisâ!is:idrs .í9.2!-&.00 - Trânspo4c êscoie. 1-c.i3-GqE
in,p:essêo dF mat€n9Ípãía oL,t os u§.Js 77.32'2-01 - Alüguel de ráquinâs e 6qúZamgolcs pe,a cJnsrliá. sêí operadoí, ex.eto andá;riea 12.21-t!iJ

l.iãí(ltÉ,lçáo d€ redes de oisiribJição de gneÍgia elêlríca 81.29,}0C - Atividados de iintpeza Ce pmcas, rrias e aveôides. dutos Câ véntjtaçiio de àí
ccrlJlcbl]ado 42.995-01 - Cgrsln]ção de instdaçóes e.spc:lrv-ds e G.íêaúvas 77.1,'+00 - LccaÉo de âdloÍBóvêls ser.n coêd'iic! 42.22-1-A,, -
acristiuçãc Ce íodes de ãbasieJinignto ds água, úi,rlêiã de osgclc ? Licnstnlçõgs coírêlêks. excelo obrâs d9 ;algaião 36.0CL642 - DislnbxiÉc ce águ3
iríÍ .aminiôes {:.1'.-1{2 - Íil:iu.ô para sinal,?açÉo sm oi6las roCav,éíiâs e aeio,irorlcs 43.23{-02 - SêrviF dê transpo(€ de pêssagüi.os - io.ãçêo !e
.,|ronúvêi§ conl ÍnororiÊra 771sslgslocAÇÃo oe ou l Ros MElo§ DÉ TRANSPoRIE NÁo ÊsPÉclFlcADos ANTERtoR.TENÍÉ, SãN,l
i -NDUTOÊ, ON'AUS, CAMINHOES, i,1OTOçIÇLETÂS. ÍRAI!.EÊ§. REBOAUE§. SÊMi.REBOOI,,,ES E §IIJII,.\RES 432}1/!4MONÍAGEI,I F
ir{l; iÀLqÇÀc DE SlslEMA§ É ÊQUTPAMLNTOS DÊ ILUMTNAÇÁO É SNALIZAçÁO Êil \.lAS I'ÚBuCAS. PORTOS E AEROPORÍOS.i? 1.-
..JuLOtrÊECIO VAREJISÍÂ DE i llrÍA§ E M TERI^IS FAFÁ FiNlt BA í76l.&01COIIÉRCIO VâREJISTA E§PECIALIZ.ADO DE EQIJIPAMÉNTC§
E SUPRTMENTOS OE INFORMATICA 6E21.8I/O2CORRETAGEM Í{ó AIUGIJEL ú |TIêVEIS ô822.6/OOGESTÁO E ADMIN§TRAÇÃO DA
PFOPRTEoAOF rMoEtLlARlA ?49&1/ggOUTRAS ATTVIOAQÊ§ pÊQ,Fl§flOr{Aq. çlerrlFlCAS Ê ÍÉC,tucAs, A§§ES§ORrA OU CONSULTORIA
TBCNICA lNClUSrVr. AS REALIZADAS FOR PROFIS§lOlrÀt6 ÂU iãhQuos OU CíJN$ ;UIDQ9 ÊOMô EÀIPRbSAS tNDtVlÊlrArS 70?0-
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I tL euDruuas aozoo/c1ÀTt.,4DADES DE ÀroN!ToRAMENÍo L- slsrgMAs DÉ sÊcuRÀNçA ELÉTRôMco 4311-srolDEMcLtÇÁo DE

€orF,cros É otJTRÂS ESTRUTURAS 8122,2/0SlMUNlZáçÃp É CO§TRQLE DE PRÀG,\8 URBANAS 43r 1-êVO2PREPARAÇÁO OE CANTETRô E
rlltpEzÂ DE TERRENO 4391-d00O8RAS DE FUNOAçoES 439$l,O SERVIÇOS D€ @ERÂÇÃO E FORNÉCIMENTO DE EOUIPAMENTOS PARA

] TRANSPoRTE E ELEvAÇÃo DE CARGAS E PESSoAS PARA Uso EM oBRAs 47440trscoiÉRc|o VAREJI STA DE MATERIAIS oE
CONSTRUçÃO EM GERAL 773IIUOOALUGUEL DE I,IÁOUINAS E EOUIPAMENÍOS AGSICOIáS SEM OPERADOR r/3SOI99ALUGUEL DE
OUÍRAS MÁOUINAS E EAUIPAMENTOS CCMERCIAIS E INDUSTB]NS MOTORES TUhEINAS I,úAQUINAS GUINDASTFS CONTEINFRES SEM

, OPENNOON +ZIz.YOOCOMÉRCIO VAREJISTA DE MÂTERIÀL ELÊ IidüO 433&/O2IN§TALÂÇÁO OE PORTAS, JANEL^S, TETOS. DIVISORIAS E

ARMARIOS EMEUÍIOOS DE OUAIOUER §I.ATERIAL
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PROCESsO

MODA:.iDAC:

PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BE
vlsTr,'
RT{ARDO .

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 06.125.389/0001-88

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - (CRC.CFM I)

NÚM ERO DO REGI sTRO N' 0290s2020

CERTIFICO que a empÍesa, AI,MEID.d E llMA LTDA: CNPJ N'
19.580.76210001-32, com sede na Av coronel Colaes Moreira no I sala 215 coluna l5 edf: office tower
São Luis - MA, enconta-se regisÍada no CADASTRO DE FORNECEDORES MUNICIPAIS - CFM
- da Prefeitura Municipal de São Bemardo - MA, sob o nümero de regrstro n' @§!Q!Q, na forma dos
regulaÍnentos, Lei Municipais e ü Lei 8.666193. CERIFICO que foi constatado a regularidade no
CRC-CFM estando em pleno vigor e que a empresa está cadastrada como prestadora de serviços no
setor de:

41.2&,|fi) - Construçôo de edificios
l8.I!0-9 - Impressão de material para outros usos
36.00-G02 - Distribuição de água por caminhões
38.11-tt-00 - Colets de resíduos nãoperigosos
38.21-l-fi) - Tratamento e disposição de resíduos nâoperigosos
42.11-l-01- Construção de rodoüas e ferrovias
42.1l-l-02 - Pintura para sinalizaçâo em pistâs rodoviárias e aeroportos
42.13-&(X) - Obras de urbanizeção - ruar, praças ê calçadas
42.21-Ç03 - Manutenção de rcdes de distribuiçio de energia elétrica
42.22-7-01 - Construçâo de reder de abastecimento de água, colet de esgoto e corstruçõe§
corrclaaas, exceto obras de irrigação.
E outros.

A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou can"-elado o registro e

SUSPENSO/CANCELADO o Certificado de Registro Cadastral de qusm NAO satisfazer os
requisitos paa habilitação (habilitação jurídic4 qualificação técrric4 econômico-financeira,
regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXKII do art. 7' da Constituição Federal.
(Inclúdo pela Lei n" 9.854, d€ 1999).

Os pagamentos das empresas contratadas serão efetuados após

comprovação dqs condições de habilitação, na forma do art. 55, xll2 da Lei n'8.666/93.

São Bemardo- MA. 29 de maio de 2020

Jakeson ão da Silva
PortaÍia de n' 003, de 02 de j areiro de 2020 .

' LEI N" E 666/93 (tei das Licirsçõ€s).
Aí. 32 - Os docunentos necesflírios à hâbütâção poderão §, âprescntado s em original, por qualquer processo de ópiâ autmticadâ por canóÍio
coír4Ê(eotr ou por sen'idor ds s&niDistsação ou publicação em orgâo da imprensa ohcial

§ 3! - A documentaqâo releÍidá ne$e anigo Fx,d€Íá s€Í subíituida poÍ regislro câdâstral emitido por óÍgâo ou pública, desde que
preüsto no cdital e o registro teúa sido feilo em obedi€ncà ao disposto nesla Lei
An. 34 - Para os fms desta l.ei, os órgâos e entidsdÊs d! Adminisuaçâo Pública qu€ Íeâlizem íreqllerteÍnente
cad.ostÍsis para efeito d€ hrbilitaÉo, ín formâ Íegulemenlâr, válidos por, no mÁximo, run ano. @g!ggg!g).
? Aí. 55 - Sâo cláusulÂs Decesúús em todo conlrato a§ que eslabeleçam:

reSrstro§

\s,e

V

XIII - â obrigâçào do contrâlâdo de ramter, düã e loda a execuçro do contsato, em compdtibilidade com as obrigaçôês por ele assumidÀs,
todss ss condigões ale hrbilil,açâo c qualfic.ação exigidas na hoitação.
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