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Ef{EIZA Vl§T0:_

ENGEtIHARIA LTDA,

CARTA CRf,DENCIAL

A

Prefeitura Municipal de São Bemardo

Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREÇO N.008/2020- CPL

Na qualidade de representante legal da empresa Enciza Engenharia Civil Ltda, inscrito

no CNPJ sob o no 12.094.868/0001-87, credenciamos o Sr. Dânilo Silva, portado da RG n"

0239797 520036, Órgão Emissor: SESPÀ4A e do CPF n' üA.775.173-94, para nos representar

na licitação em referência, com poder para formular ofertas, lances de preços, recorrer,

renunciar a recursos e praticar todos os demais atos p€rtinentes ao certame em nome da

representada.

São Luís OíA de 2020.
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Enciza, Civil Ltda
J ose e Castro Moura

in istrador
RG.t41194 OOO.O - GEJSPC/MA

cPF N" 072.749.121-72
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h
RUA CEL. FREDERICO FILGUEIRAS, NO 26 - CENTRO - SÃO LUÍS . MA. CEP: 65.015.í20

E-MAIL:enciza.engenharia@hotmail.com - FONE: l9B) 3222-2417
CNPJ: (MF) No 12.094.868/0001-87 - |NSC. EST. No i2.213.048-0
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vtGÉsiilÀ ÂrTERÂçÃÕ
CONSOLTDAÇÃO CONTRATUAL DÀ SOCIEDÂ

ENCIZÀ ENGENHÀRIÂ CIVIL LTUA
CNPJ: 12.094.868/0001-87

l,llRE: 212O0170497

Pelo presente instrumento, âs partes

JOSÉ LAURO DE CASTRO i.tOURÂ, brasiteiro. s€paÍado judiciatmente, nascido

êm ltapipoca-Ce, êmprêsário, certeira de identirCade no. 141.194.02000-0 §SP/MA e

CPF nq" 072.7 49.123-72. resid€nte e domiciliado na Rua dos Holandeses, no 1.

Quadra-Z8, Lote no. 1, Ediflcio Tom Jobim, ApP 1201, Bakrc Calhau-Sáo Luis/MA,

CEP: 65 07'l-380:

BENJÀlllN LIMA ttiOURA, brasileiro, solteirp, estudante, menor ,mpúbere nâtuíai

de Sáo Luis. Estado do Maranhão. nascido em 20108/201 1, poítador da carteira dê

ldentidade RG no 053166162014-1 SSP/i\4A ê do CPF n' 619.123323-02.

repÍesentêdo por seu pai JosÉ LAURo DE CASTRO t!OURA, bÍasileiro, separãdo

judicialmênt€, nascido em ltapipoca-CE, empresário. carteira de identidade no

141.194.0200&0 SSP/MA e CPF nq. 072.7 49.123-72, residênte ô domiciliâdo na Rua

dos Holandeses, no 1, Quadra-28, Lote nq.1, Edificio Tom Jobim, Apf 1201, Baino.

Calhau-Sáo Luis/MA, CEP: 65.071-380, únicos sócios da empÍesa ENC!7.A

ENGEHHARIA C,VIL LTDA, localizada na Rua Coronel Frederico Filgueiras no,26.

Bairro: centro em Sáo Luís/iilA, CEP: 65.015-120. com atos constitutivos arquivados

devidâmenle €gistr€do na Juntã Comercial do Estâdo do Maranhâo sob o no.

2120017C,497. por despacho em 07fi411987 e inscrita no CNPJ sob no.

12.094.8ô8J0001-87, resolvem, nesta opoúunidâde o presente inst:umento para

Alteraçâo seguida de Consolidação do CONTRATO SOCIAL dâ sôciêdade aciÍnâ

menciônâda. assim o fazendo ãtravés das cláusulas constantes abaixo
I

DAS ALTERÀÇÔTS OO CONTRATO §OCIAL

ÇLÁUSULA PRIMEIRA - Êicam neste ato alteradas as atividades da empresa para

1
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À ?allatactê alestê atoc\,lnento, r. iüp!êsáo, f1êâ aujêiEo à coEPlovâção alê lua àü!.nticldrd. Ão. rê.P.ctiwo. PottaiÉ,
rirornanao !êu! rêápêctlvoÉ códiso6 dê v€rlftcâção'
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4211-11A1 - eon$nryão de Rdovias e FêÍÍoÍÍia31

êdificios; 4211JíA2 - Pinturâ pãra §ínalizaçáô em Pista

4222-7 tO1 - Construção de Redes de Absstecimento de Água, Coleta de Esgoto ê

ConstluçÕes Corelatas, Exceto Obras Dê lrrigaçãÕ; 4222-7102 - Obras de lrrigação;

4223-5lOO - Conúrução de Redes de Transportes por Dutos. Exceto para Água e

Êsgoto; 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia Civil Nào Especificadas

AnteÍiôrmente, (Construçâo de Prédios); 4311-8/01 - Demotição de EdiÍícios e

Ouiras EsiÍuturâs; 43í1-8/02 - Prepâraçâo de Canteiro e Limpeza de Tenenol 4313-

4100 - Obras de Tenaplenagem; 4391-ô/00 - Obras de Furdações; 7112-Olt0 -

Serviços de Engenharia; 7732-UO1 - Aluguêl de Máquinas € Equipamêntos para

Construçáo sern Operador, Êxceto Andaimês: 7739-0199 - Aluguel de outras

Máguinas e Equipamentos Comerciais e ]ndustriais Nâo EspeciÍicados

Anteriormênte, Sem Opêrador; 7119-7199 - Atividadês técnicas relacionadãs à

engenharie e arquitefura nâo especificâdas ãnterioÍmente (estudos topográficos):

7119-7101 - §erviços de cartografia, topografia e geodésia; 7111-1t00 - Serviços de

arqurtetura; 7119-7103 - §erviços de desenho técnico rdaciondos à arquttetüÍa e

engenharia; 431S3/00 Serviçoc de preparação dô terreno náo êepeciÍicâdos

anteÍiormente, 42134/00 Obras de Urbanizaçâo - ruas, praças e calçadas,4930-

2/03 Transporte Rodoviário do produtos peÍisoso§, 4Wú-402 Trânsporte RodoviáÍio

de Çarga, exceto produtos perigosos e mudançãs, intêrmunicipai§, intere§tadual e

internacional

CLÁU§ULA SEGUNDA - Sendo este o âjuste feito, permanecem inalteradas todas

as demais oláusulas ê parágrafos não modificâdos por âslâ alteração ê, em razáô dâ

alteraçâo ecima referkla, os sócios resolvêm consolidar o contIato sociâ|, confome

as dáusulas e condiçôes seguintes:
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VIãTO:
RrÂDA CONSOUDAÇÂO DO COHTRÁÍO SOC|ÂL OA Sô

E',ICIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA

CúU§ULÁ PRIMEIRÂ - A sociedade gira sob o nome empresarial ENCIZÂ
ENGENHARIA CIVIL LTDA, com sede nã Rua Cel. Frederico Filgueirãs no 26 -
Centro, em §áo Luis - MA, CEP: 65.015-120.

CúUSULA SEGUNDA - O capital social no quadro societário é a seguinte:

Nomes doe Sócios
JOSÊ LAURO DE CASTRO MÕURÂ

BENJAMIN LIMA MOURA
Total

CúUSULA TERCEIRA - As atividades da empresa:

4211-1101 - Construçáo de Rodovias e FerÍovias; 412A4lgO - Construçâo de

edifícios; 4211-1n2 - Pintura para Sina,i?açáo em Pistâs Rodoviárias e Aeroportos;

4222-7101 * Construção de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto e

ConstruçÕes Conelãtas, Excelo Obras De lnigaçâo; 4222-7102 - Obras de lnigaçáoi

4223-itffi - Conslrução de Redes de Transportes por Dutos, Exceto para Agua e

Esgoto: 4299-5/99 - Outras Obras de Engenharia CiviÍ Nào Especificadas

Anteriormente, (Construçáo de Prédios); 4311-8fi1 - Demolição de Edificios e

Outras EstÍuturas; 43'l'1-8/02 - Preparaçáo de Canleiro e Limpeza de Terreno; 4313-

4100 - Obrae de Tenaplenagem; 4391-6i/00 - Obras de Fundações; 7112{.104 -

Serviços de EngenharÍa; 7732-21ú - Aluguel de Máquinas e Equipamentos para

Construção sem Operador, Exceto AndaiÍnes; 773S-0/99 - Aluguel de outra§

Máquinas e Equipamenlos Cornêrciaas e lndustriais Não Especificados

Anteriormente, Sem Operador; 7119-7/99 - Atividades têcnicas rêlacionãdas à

ençnharia e arquitêtura nâo especificadas anteÍionnente (esludos topográÍicos);

7119-71O1 - Serviços de cartografia, topogrãfia e geodésia; 7111-1100 - §erviços de

arquitetura; 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arguitetuÍa e

engenharia; 4319-3/00 Serviços de preparação do terreno não especificados

anterioÍmerde. 421$8/00 Obras de Uóanização - rua§, prâças e calçadas, 4930-

2/03 Transporte Rodoviário de pÍôdütos perigosos. 4S3&2I02 Trânsporte Rodoviário

de cârsa, eÍceto píodutoe perigosos e mudanças, intermunicipâis, interestadual e

internacional

I 4
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Totâl% N" de Quolas

1o/"

4.S50 000 00990/o

50.000,00
4.950.000

50.000
1000Á 5.000.000 ; 5.000.000,00

À rrlidadG d..re doclr.!!ê8ro, s. iryr6lBo, tíca sujerto À coDplovaçÍo de ,uÀ aulertlclaLde Do6 lcêpêcelvor po!!àlÉ,
intoruardo Ecs. r66pêcl1vôÊ códlgos d€ vêllficaçlo.
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ê o pÍazo de durafio da sociedade será por ternpo indeterminado.

CúUSULA QUiNTA - As quotãs de capital da sociedade sáo indivisívêis e náo

paderâo ser cadidas ou transferidas a terceiros sem consentimentos do outro sócio.

a quem fica assegurado, em igualdade de condiçôes e preço o direito de pÍeierência

para sua aquisiçáo sê postá a vendâ, formalizando, se realizada a cessão delas, a

êlterêção contratual peÍlinente.

CLÂUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restúta ao valor de suas

quotas, mas todos íespondem solidariamente pela integralização do capital social.

CúU§ULA SÉTffiA - A administração da sociedáde cabe ao sócio JoSÉ LAURo

DE CASTRO tiOURA, com anuência do segundo Bócio com os poderes e

atribuiçôes d6 ãdminÍstrâr. compÍâr, vender, admitir funcionários, contratâr serviços,

assinar e endossâr cheques da empresa ê dêmâis contratos de pr$tâçÔes de

serviços e de fomecedores tudo para o melhor desempenho das Íunções desta

emprosa, autorizado o uso do nome empresârial veclado, no entanto, em atividades

estranhas ao interess€ social ou assumir obrigaçÕes seia em favor de quaisquer dos

quotistas ou de ter€iros, bêm como onerar ou alienar bens imôveis da socredade,

sem autorizeçáo do otÍro sócro.

CúusULÂ otTAvA - Ao término de cada exêÍcício social em 31 de dezembro, o

administrador prestará conias iustificadas de sua administraçâo, procedendo à

elaboraçâo do inventário, do balanço patímonial e do balanço do resultado

econômico, cabendo aos sócios. na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas

apurados.

CLAUSUI-Â NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social, os

sôcios, deliberarão sobÍe as contas e designarão administradores quando for o caso.

i
i
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CúUSU[-A QUARTA - A sociedade íniciou suas ativid
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CúU§ULA DÉCI,A - A sociedade poderá a quatquer

fÍú .tüLHAllo
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ou oulra dependência, Ínediante alteração côntratual assinâdâ por todos os sócios

CLÀU§ULA DÉCIMA PRIÍIIE]RA - Os sôcios poderão de comum acordo, fixar uma

retirada, mensal, a titulo de 'prílabore", observadas as dispôsições regulamentares

pertinentes.

CúUSULA oÉCMÂ SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

§od€dade continuârá suas atividades com os hardeiros, suc€ssorês e o incapaz

Não sêndo posslvel ou inexistindo interessê destes ou dos sócios remanescentes, o

valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrímonial da

sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmefitê levantadô.

PARAGRÁFO UNICO - O mesmo procedimento será adotado êm outÍos casos em

que a sociedade m resoha em relâçáo a seu sócio.

CúUSULA DÉclMA TERCEIRA - o adminístrador declara sob as penas da lei, que

não está impedido de exercer a administraçáo dâ sociedadÊ, por lei especiâI, ou em

virtudes de mndenaçâo criminal, ou poÍ se êncontÍar sob eíeito dela, a pena que

vede, ainda que temporariarnente, o acêsso a cargos ptihlicos; por crime falimentar,

dê prêváricação, peita ou subomo, concussáo, pôculalo, ou contrã a economia

popular, contrâ o sistema financeiro nâcional, @ntÍa normas de defesa de

concorrência, contÍa as Íelações cÍe consumo, fé pública, ou a propriedâde.

CLÁU§ULA DÉC|MA QUARTA - Fica eleito o foro da cÍdade de São Luís, Estado

do Maranháo. para o exerclcio e o c mpriÍnênto dôs direitos e obrigaçÕes

resultânt6 deste conkato.
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E assim. por êstarem iustos e contratados, assinam q

JO§E

Representante do

Sôo tn

P!{ .FÜLHÂN'

PROCÊ$SO

ê{§eê

OURA

!,lOURA
IN LIMA MOURA

ual

S5o Luís - MÂ, 06 de novembro de 2019
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SIÂNE FERREIRA REGO
oAB/MA no 9 274
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À varidadE d.âEe docrEêrto, rê iúI,rB.Eo, fica .uJeito a ê@prdvâção d€ aua âuleâtlclalâde ros rêÊDectlvôÁ pôrtê1s.
llforràndo .euE !érDêcllwôs cód1goá dc eêriticaçao.
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VISÍOMINISTÉRIo DA EcoNoMIA
Secretaria Especial de oesbumcrâtização, Gestáo 6 Governo Digital

Secr8taria de Govemo Digital

Departamento Nâcional ds RegistÍo Empresarial e lntêgrâÉo

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o a1o da empresa ENCIZA ENGENHARIA CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por

cERXllrCo O RBCIISIaO ú 1L/LL/2or9 11:58 soB v' 20191206946.
pacrllcoLo: 1912069{6 DÉ !!/lL/20r9. CóDrGO DE VntErCÀçIO:
11905203252- mRE: 2120017019?.
BlfCtIiÀ EIIOENÊÀRIÀ CTSTL ITDÀ

JUCE}tA
LlIiâB Thôrcsa RocllisntêB !íeadônÇa

aEcEE?Á8rÀ- cEnÀ!
s^o r.tris. \Ll ra./2ot9

{vrr..ryr'ó.af aciLG.E@.br

V

AÍ\

CPFICNPJ Nome
07274912372

JOSE LAURO DE CASTRO MOURA
94624445368 GELSIANE FERREIRA REGO

À râlialàdê desEê atocuroalo, .. i!Dr.r.o, fiêâ 6ujêiEô À coryrrovâçIo d. lua .utdrtlcidadê noê reÊpectiwoa 9ortala,
inforGrdô s.q, s.rp.cllvo. .ódtso. d. vêÍilicâção
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VISTO:

Comprovante de lnscrição e de Situação CadasÍal

Cidâdáo,

ConÍira os dádos de ldentiícâção da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer div«gôncia, providencie junto à RFB a suâ

atualização cadastÍal.

À inÍoÍmação sobrê o porle quê consta neste comprovante é a declarada pelo contÍibuinte.

ü

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CÂDASTRO NAC DA PESSoÂ JURíucA

ENCITÀ ENCENHARIÁ CIVIL LYI'^

rod.ô a oeêçÀô o^ rtr!1D\ôr €.
rr2.11n.Ol - C6.íuÇ& & r.deia. ftrmiÉ

al -2O{"{a . C@ituçao d! €dú.lú
/o.tí.t-02 - Pnrüà p.ó .r@laçao .E pH.r tudoüiitl8 . lr.rort .
42.134.00 - OàÉ. ú côal.Co - rc.., pó§r. . qbrr.i
122âral - co.rturi, d. rldc rl. .lÉ!êchinto d. at@, ..Lr. & Àsoló . êon.rruçÀr cmlát ., .rêío oúlr d.

a2.12.?{2 " Ohô. dô ldigâçàa
a2.2i5.ó - Coútn f.a. d. cdé .L r.úp..r.. F. drr.., a6rô p.ó óeu ê úgoro

'r2-9§54r 
- OuL.t .6.- th atBrnriã .:iv{ iaô !.C..ri*r- ntérb.e.r.

alll.3{t - O.mlhlé d. .dúêld . ôub-* .úttnú
a3.11-!ta . Pr.r.r.C. .b Ê.*. . rrFa ô rmno
al.'rH - Ob..! ô t írrlrl.gú
43.t59ú - §*lço. d. ,..r!raÉão do r.r1.r0 n3ó ..ta.ifLádo. ,Í!'ld nl.
€.ll eó . Obú .L tund.ÉG
/ar.,ar{2 - Íú.Frte 6.k Líro Ô crr9r .r..io prúóúro. p.ri!60. . mdânla, lí.míl.rpd, lnr.r..t!dur, .
49.*243 - Tã6poí. ro.lovú,ü d. xodútd c.rÍt€6
71. 11-t.@ - S-1çor d. .rqúilãàrâ
7i.12.O,0o . ANbd d. ..sdh.rl
,1.í!7+l - SrvlÇ.. .L .rrrotrtlh, Looírrtu . g.odi.b
,1.19-)-0!.S.nko<L dÉrrbi.ilcoF-r.cldr.d6iísrllt ...n!..r'.rir
71-r9.r€l.^ür/td.dúti<nká.rttdú..bÀ.ng.át.L.8t&riânIôtp.dtlc.ú.útrb@.
7rJ2-2{l - Alúg!.1 dê diq'rlM . .qúhü,tô. p.ô dÚt!éo eõ o!.rdôÍ, aeló írirã5t .

m6-2 - §Giêdâdé Éú pr..rl. limll.d.

R C*OI'ÉL fREOÉRICO FIIGUEIRÂS ú

Eltc12 .EX€ÉNHARtÂ{!*lTÍ^tL.COM

coupRovaMrÊ 0É r scRrçÃo E oE srTUAÇÂo. CAOASTRAL

Aprovedo pera lôíruEáo NoÍínâtivâ RFB n! 1.863, de 27 & &zemb,a óê 2018-

Emrrroo nodh í3/oa2o20 à6 t1:51:06{dâE ê hda óe Arê3Íia}.
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VISTO:

ENGENHARIA LTOA.

DECLARACÁO DE HABILITACÃO

A

Prefeitura Municipal de São Bernardo

Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA DE PREÇO N" 008/2020- CPL

A empresa Enciza Engenharia Civil Ltda" CNPJ no 12.094.868/0001-87,

localizada na Rua Coronel Frederico Filgueiras, no 26, Centro, São Luís-MA, cep.: 65.015-

120, DECLARA, sob as penas da lei, cumpú plenamente os requisitos de habilitação

para parricipação da TOMADA DE PREÇO N" 008/2020 - SÃO BERNARDO/N,í4,

preüsto em seu Edital.

São Luís O4A), l7 osto de 2020.

Enciza Civil Ltda
José La oura

Sóci
RG.l41 19402000-0 - ssP/MA

ErucrzA

C

v
v

RUA CEL. FREDERICO FILGUEIRAS, NO 2ô - CENTRO. SÃO LUíS . MA - CEP.: 65.0í5.120
E.MAIL:enciza.engenharia@hotmail.com - FONE: (98) 3222-2411
CNPJ: (MF) No í2.094.868/0001-87 - |NSC. EST. Nd12.213.04S-O
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EEJCIZA

P

vt§TO:
ENGENHARIÀ LTDÀ

nnclanacÃo »r rxnxrsrÊNcl,l »r rÀ,ro
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Bernardo

Att: Comissão Permanente de Licitação - CPL

TOMADA Df, PREÇO N'008/2020- CPL

A Empresa Enciza Engenharia Cívil Ltd4 CNPJ N' 12.094.868/0001-

87, sediada na Rua Coronel Frederico Filgueiras, no 26 - Centro - São LuísÀ4A, cep.:65.015-

120, declara, sob as penas da Lei, nos termos do § 2" do art. 32, da Lei rt.8.666193, que até a

pÍesente data inexistem fatos impeditivos para sua húilitação no presente processo licitatório

TOMADA DE PREÇO N' 008/2020, e que contÍa ela não existe neúum pedido de

insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências

posteriores.

São Luís (MA de 2020.

Enciza a Civil
José
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RUA CEL. FREDERICO FILGUEIRAS, NO 26 - CENTRO . SÃO LU,S - MA - GEP.: 65.0í5.120
E-MAtL:enctza.engenharia@hotmait.com - FONE: (98) 3222-2417
CNPJ: (MF) N" 12.094.868/0001-87 - INSC. EST. N. i2.213.048-0
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