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Prefeitura Municipal de São Bernardo - Estado do Maranhão
Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro
São Bernardo - Maranhão

ritsTO:

REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL SRP NA 02712019 - REGISTRO DE PREÇO
ABERTURA: 03 de dezembro de 2019 - às 14:00 horas.

LARA ODE R

A empresa YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, inscrito no cNPj nq

30.747.369/000L-23, por intermédio de seu rêpresentante legal o(a)
Sr.(a) f oão Amorim Castro, portador da carteira de Identidade
0565974120150 SSP/MA e do CPF 450.108.033-72, DECLARA, sob as

penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o
presente certame, e que no momento deste certame se enquadra como
micro empresa (ME), preenchendo assim todos os requisitos constantes
na Lei Complementar 126/2AO6 e demais normas pertinentes, portanto,
apto a participar do certame licitatório e receber os benefícios l-egais

como tal..

Atenciosamente

São Luís M4,03 de dezembro de2079
\
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YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI . ME
Avenida Daniel De La Touche/Rua Auxiliar II no 284 - Quadra 13 - COHAJAP

sÃo LUrs - ueneunÁo - cupt 6soz2-7go
TEL: (98) 3246 27zgl3o73 94oo 199772 74oo - e-mail: ).amoveis@hotmaü,com

CNPJ : 30.747.369/000r-23 - t Nscnr çÃo ESTADUAL: 12.562.7 52-g

Sem mais para o momento,
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qualquer outra. dar quitação,
e encerrar filíãis, participar

bem assim representá-lâ junto aô Sindicâto de
assim, representálo(aXs) atndâ pêrante Depa

de qualquer natureza. anclusive prestaÇão de serviÇos. ab
ências públicas. tomadas de preços, licitaçô€s e carta-convite

Clãssê ra tratar de assuntos e interessê da firma, be
Estadual dê TÍânSito.DÊTRAN, DNERi DNIT,

\! DADODALI

ISTO:

ÀTO:00133918
Traslado No I

LIVRO:0683 FOLHA: 135

pRocuRÂÇÃo BASTANTE ouE FAz yAr/lovErs coMERcro E
§ERV|çOS ETRELT NA FORMA ABATXO:

SAIEAM.quantos este público instrumânto dê procuraÉo virem que, aos
vinte e dois dias do mês de outubro do ano dê dois- mll e dêzenove l22l1ül201gr, nêstâ cidade de Sáo Luís,
Câpital do Estado do MaranháÕ, nêsta Sêrvênliâ, ierante mim, Antonio Maria Maia de Jesus, Escrêvente
Juramentado. compârecêu como Outoígante: YAMOVEIS COIIIERCIO É §ERVIçOS EIRÊLI, pessoa
jur{dica ds direito privado, lnscrita no CNPJ sob o n" 30.747.369/0001-23, com sedê a Rua Âuxiliar ll, no 28 -
A, Quadra '13, Cohalâp. Sâo LuíslMA, CEP:65.072-790; neste âto rêpresentada por sêu titular JOAO
AllrORlÍlll CASTRO, bÍasileirô, solteiro, empresario, natural de iratâ RomãúMA. nascido em 2411111973,
portador da Cédula dê ldentidade n.o 056597412015-0 expedida pela SSPiMA em 13107/2015 e inscrito no
CPF n." 450.108.033-72, residente e domiciliadô na Avenida Japonesa, no 04, Quadíê 16. Novo CohâÍac,
São José dê RibamaíMA. CEP. 65.110-000. reconhecida como ã prôpria êm iace dos documentos que me
fôrâm exibidos e dê cuja capacidâde juÍidica dou Íê. E por ela me foi dito quê, por este público instrumento
e na melhor Íorma de dareito, nomeia ê constitui seu bastânte PÍocuradoÍ: CIPRIANO AMORIM CASTRO,
brasileiro, solteiro. emprêsâío, natural de Mata RomalMA, nascido em 26l1õf1972, portador da Carteira
Nacional de Habllitêqão n.'0A225292029 expedida pela DETRANIMA em 16/03/2013 e inscrito no C,PF n."
418.559.303-15, residênte e domiciliado na Rua Das Siraemas, n" 1 - Apt. 602, Bloco A. Cond. Reserva
Lagoa Residêncial Clube, Jardim Renascença, Sâo Luís/MA. CEP: 65.075-390. A quem conterê poderes
especiais para ondê com estâ se apresentar e preciso Íor tratar e resolver todo e quêlquer assunto a bem
de direito e interesse da tirma Outorgante, podendo para tanto compÍar e vender mercedoriâs, contratar e
executar serviços do sex ramo de negócio, eÍetuaí e rêceber pagamentos de qua,queÍ r1âtureza, inclusivê
de impostos e tâxãs, rêpresentá-lâ pêrante. às Repertíções Públicas, Fêdêrâis. Estaduais, Munrcrpars,
Autârquias, Sôciêdadôs de Economia Mish, rGTS (Caixa Econômica Fêderal), Rêcêita Fêdêrâl do Brasil,
Delegacia da Recoitâ Fodêral (lmposto de Rendâ), Procuradoria GêÍâl da Fazênda Nacionâ1, lnêtituto
Nãcionel dê Seguro Social - lNS§, Sêcrêtária Municipal da Fazenda - SÊMFÀZ, Sêcretâriâ dâ Rêceita
Estadual - SEFAZ, PreÍeitura ilunicipal de São Luís-MA, Junta Comercial do Estado do Maranhão,
requerer e receber senhâs, certidões de quâlquer natureza, fazer acordos, ÍiÍmar compromisso, praticar
solicitaçâo de pesquisa de situaÇão fiscal e cadastral, relatóíios de restriÇôes de tributos previdencrános
assrnaÍ e requerer ô que Íor necessário, requerer certidões de qualquer nâturêza, dêclarar. pagaÍ taxas e
tÍibutos devidos, espêcialmente DARF, REDARF, solicitar isençào dê lmposto Sobre Serviços-lSS. negocrar
débitos. fazer parcêlamento. declarar o numelo de pârcelas, fazer juntada e desentranhamento de
documentos negociar dividas fiscais, regularizar a citada empresa onde se íizer necêssário. especialmente
no que disser rêspeito ao lmposto de Renda ou qualquer outÍa divida êm nomê da mandante, prestar
compromisso, fâzer declaraçÕês; podêndo ainda repre§entâÍ a Outorgante peÍante a Empresa
Brasileira de Corrêios e Têlégrátos - EBCT e Delêgacia da Receita Federâl, em qualquêr de seus
Dêpaftamentos ou Postos dê Atêndimêhto, para, com poderês espêciricos, 6olicitar a emissão ê
validação de CeÉificado Digital iuntô à ICP-Brasil, podendo prâticar todos os âto6 ê âssinar todos
os documentos inerêntes ao born desempenho dêstê mandato; bem assim, contrâlar. acei
estabêlecer cláusulas e condiçÕês contratuais representá-la perante bancos em geral, inclusive Banc
Brasil S/A, Caixa Econômica Federal, Banôo BÍadêsco S/4, Banco ltaú Unibãrco §rA, HSBC,
Santandêr S/4, Banco dâ Àmâzônia SIA, Banco do Nordeste do Brasil SrA, Banso.§aÍra §/4, ass
que for necessário, abrir, movimentar, encerrar contas bancárias, fâzer depósilos e íetiradas, solici
saldos, êxtratos de contâs ê tâlôes de ôheques, requisitar, emitir, assinâí, endossaÍ, bloquear e desbloq uear
chêques, (rêceber cheques devolvidos pêlâ compensaçáo), rêôêber duplicatas. Íequerer e Íê6êbêr cartão
mâgnético, gravaÍ senha, usar rêÍerido cârtão. rsquêrer e recêber cartáo de crédito, contrâir êmprést
bancários, celebrar inslrumentos de arédito e/ou contratos de finânciamentos peranle qualquer ban OU

Rnanceira pública ou particular, a tnâr os atos necessários, requerer e receber Certidôes negativa

pregÕes presenciais e eletrô r lances, concoÍder e discordar de decisÕes, interpor rêcurso
credenciar funcionários pa smas, assinar os documentos necessários, admitir e demitir
empregados, assinar (GRF
Trâbalho, Junta de Cônciliâ

). môvimêntâr conta de FGTS, representá-la(s) perante MinistéÍio do
lgamento e JustiÇa do Trabâlho íeceber passâr rêcibo e daÍ quitaÉo
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PROCES,

MODALI

\JiSÍO:

LIVRO:0683 FOLHA: 135V

pal de Trânsito ê Transportes - SMTT, Policia lnterêatadual - POLINTÊR,
Policla Rodoviária Fêdêral - PRF, Delêgacias dê Roubos ê FuÉos dê

ulos, dê Vêículos Apreêndidos-OvA, lnspetoriâs de Trânsito, Seguradoras, Bancc
Íinanciad m quâ lqueÍ de seus depâítâmêsios ê onde se fizer nêcessários, para trater e Íesolver todo e
qualquer assunto, inclusive assinar documentos de trànsferências, rêquerer a 2o Via do DUT. CertiÍicado
de RegisÍo e Licenciamento dê Veiculo-CRVL (IPVA), carnê de IPVA, requerer parceiamento de multiri
IPVA, CRLV, Seguro Obrigâtôrio, reôorreÍ de mullá6 autuadas. requerer baixa de roubos e Íurtos,
comunicar acidentes, requere. baixa. promove' Íegittro de ocoÍíências e periciais, tomar ciêncra de laudos
periciais, receber segurcs em caso de sinistrôi paSaÍ impostos e taxas, inclusive IPVA, receber
comprovantê dê pagamento, passar recibo e dar quitação, contratár ad\caado com a cláusulâ "Ad Judicia".
para deÍender todos os diÍeilos e rnteÍesse da frímâ em qualqueÍ Juízo, lnstância ou Tribunal concordãr,
discordar, transigir, desistiÍ. írmar acordo e compromissos rêcebeí citâçâo, nôtiÍcaçãô e intimação.
substâbelecer no todo ou em parte com ou sem rêseÍva de poderes, realizaÍ para o fiel desempênho deste
mandato, outorgantê(s) e ôutorgâdo(s) assumem inteiÍâ responsabilidade pelos documentos que me foram
apresentados. O reprêsentantê da emprêsa dêclara que concorda com este mandeto e que é
responsávêl por todas as informaçÕês aqui prestadas, e ainda, quê é ciente não só da
.esponsabilidads civil e criminal decorrentê dâ invoÍacidedo das inÍormações prestada§, como
também daâ sanções civis e pênais a que sê sujeitâ, caso este instrumênto êxorbite os limites dos
poderêa quê lhG são permitidos deleger, nos têrnos do contrãto sociel da empresa outorgante O
nome e os dados do pÍocurador bem como os êlêm€ntos rêlâtivos ao obiêto do pÍssêntê-1.
instrumênto íoram Íornêcido3 e conÍeridoa pela outoÍgentê, qus poí elsa 6e responsabilizâ
totãlmenta, bem como pela veracidade ê por qualquêr iícorÍêçâo, sendo inalteráveis após a

âssinatuÍa, salvo através de novo ato iurídico msdiantê Íêtificação, respondêndo civil e

criminalmente pêlâs dêclataçÕês feitas ou por quaisquer atos do Íalsidade ou omissão qus bênefi§!É
ilegalmêntê. Assim o disse, leu, aceita e ãssina. Advêrtr a outoÍgante pâra o conteüdo e stgnificado do
ato Dispensadas as testemunhas na forma da Ier E'r átenção aô dispôsto no artigo 11 do Prôvamento n.o
1812012 do Conselho NacioÍiai Ce Justiça, intoíiramrls qur o sinal públiÕo do TabeliáÕ e de sêus prêpostos
encôntra- ositado nâ CêntÍal Nôtarial de Seriiçcs Eletrônicos Compartilhâdos - CENSEC. Selo n'

GE6XW2SJZEK6S80, PRODAD029983HOXSQ5T7?5HX9ô18, os emolumentos ÍoÍam
GR no 00034103 , no ValoÍ dê R$ 90.60. FERC R§ 2,70, T RS 93.30

Eu, Antonio Maria Maia de Jesus, Esôrevente Juramentado, conferi, I e êncerÍo o
presênte colhêndo âs assinatuÉs. Eu, Gustâvo Anibâl Macêdo Goêlho, Ta ião lnteÍinô,
subscrevo ou fê. Trasladada em seguida

rr\ \)J\^t^4 &{^,
ovErs coMERCro E sERV|Ços EtRELt

JOAO AMORIM CASTRO

EscreYênte Jurame
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Departamento Nacional de Trânsito Pl[ -FOLli.ô.t'lo*"- -N

QR.CODE
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Documento assinado com certificado digital em

conformidade com a Medida Provisória n"
2200-2l2wl . Sta v alidade podeú ser confirmada por

meio da compamção deste arquivo digital com o

aÍquivo de assinatum (.p7s) no endereço:

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >.
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ALTERAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA

JOÃO AMORIM CASfRO, Brasileiro, Empresário, Solteiro,

.FOüiAN', 9.Ç na1

PÀOC;SSI
,lüq t!q-a)--

NDIVIDU
triST0: -._--

ral de hapadinha-Ma,
nascido em 2411111973, portador do cPF No 450.108.033-72 e ca(eira de ldentidade No
0565974120150 ssP/MA, Titular da firma empresário individual, sob o nome empresarial
de J AMORIM CASTRO, estabelecida a Rua Auxiliar ll, No 2B-A, euadra 13, Cohajap, Cep
65.072-790, são Luis-Ma, e devidamente regiskada na Junta comercial do Estado do
Maranhão sob NIRE 211022173, arquivada em20t061201fl e inscrição no CNpJ sob n.o

30.747.369/0001-23, resolve transformar o empresário individual em EMpRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMIIADA, a quat regerá, doravante, peto
presente ATO CONSTITUÍIVO, nos seguintes termos e condições:

1") Fica transÍormada o empresário individual, já qualificado, em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (ÊlRELl), passando a adotar como nome empresarial a
denominaçâo de YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EtRELl, com sub-rogaÇáo de
todos os direitos e obrigaçôes pertinentes.

2a) O acervo desta empresa individual, ora transformada, no valor de Rg 100.000,00
(Cem mil reais), passa a constituir o capital da Empresa lndividual de Responsabilidade
Limitada, ora constituída. Para tanto, firma em ato contÍnuo, o "Ato Constitutivo de
Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - ElRELl".

ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL

JOÃO AMORIM CASTRo, Brasileiro, Empresário, Solteiro, natural de Chapadinha-Ma,

nascido em 2411111973, portador do CPF No 450.108.033-72 e Carteira de ldentidade No

0565974120150 SSPiMA, resolve, neste ato, constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE

RESPONSABILIDADE LIMITADA (ÊlRELI) por transformação de empresário individual, a
quâl se regerá, doravante, pelas cláusulas, a saber:

Gláusula Primeira. A empresa individual de responsabilidade limitada girará sob a

denominação dê YAMÓVEls coMERC|o E sERVIÇos EIRELI

Cláusula Segunda. O titular declara que nâo participa de nenhuma outra empresa

individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Terceira. A empresa terá por sede a Rua Auxiliar ll, No 28-A, Qu 13,

Cohajap, Cep. 65.072-790, São Luís-Ma, podendo estabelecer filiais e sucu
qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposiçÕes legais e vigentes N
Cláusula Quarta. O objeto da e a será a exploração do ramo de

Comércio varejista d ers erviços de montagem de móveis de qualquer material,

lnstalaçáo de portas, j tetos, divisórias e armários embutidos de qualq uer materiak
Comércio varejista e cra ado de equipamen

À validadê dcÊte dôcueato, sê iEpres8o, fica sujeito à codprovação alc sua auteEticidaal. Àos respectivos portai8,

\)l

e suprimentos de informáti{a\y'
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Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equi
' Reparação de artigos do mobiliário ViSTO:

Cláusula Quinta. O capital da empresa será de RS 150.000,00 (Cento e cinquenta mil

reais), inteiramente integralizado, em moeda correntê nacional.
Parágrafo único -A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Sexta. O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Sétima. A administração da empresa será exercida isoladamente pelo titular, já

qualificado.

Parágrafo único - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que náo está

impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de

condenação, que o proíba de exercer a administração de empresa individual de

responsabilidade limitada (ElRELl).

E, firma o presente Ato Constitutivo, em 01 (Uma) via, de igual teor, indo após para o

competente arquivamento na JUCEMA (Junta Comercial do Estado do Maranhão).

São Luís(Ma), 24 de Setembro de 2019

JOÃOAMORIM CASTRO

cPF No 450.108.033-72

ct N" 056597120150 ssP/MA
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I\,I IN ISTÉBIO DA ECONOIVI IA

Secretaria Especial de Desburocratizaçáo, Gestão e Governo Digilal

Secretaria de Govêrno Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegração

órl .roLHÁi{._._ag_
PRoür§lc r.Qlg_tfOo)_
MODÀLI'ÂDÊ

a3de

VISTO: 

-

ASSINATURA ELETRÔNICA

CertiÍicamos que o ato da empresa YAMÓVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIBELI consta assinado

digitalmente por:

45010803372

\

CIRIMCO o RlGIstRo lsl 01/1Ol2019 17!08 No 21600126886.
v!RÍrrcrçÀo:

JUCEI*Â

pRarrocolo: 191055026 D, 2a /o9l2oL9.
119045a22a{. NrRr: 21600126486.
rÀ.laóvErs cot!ÉRcro E srRvrços ETBELI

LÍItaD ràêrêsa RodÍigueB MêÃAonça
sBcRlTÁarÀ-ç!aÀ!

sio ruÍs, oL/Lo/2oLg
Ulü..apr.saÍ!êtl.Íôâ. gov. br

À wãIlalaatê dêstc docucEto, sê i-apr.sso, flca sujeito À coúpÍowação ilê sua autêaticidadê loa rc8Pêctiwoa Portais,

CPF/CNPJ Nome

JOAO AMORIM CASTRO

ldenrf lcação do{s) Asslnant{s}

w
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Sistema Nacional de Registro de EmpÍesas Mercantis - SINREM
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECíHCA

Certificamos que o alo constitutivo da emprêsa indicada a seg uir encontrâ-
Comercial:

nome empresarial: J Al\llORlÀ,4 CASTRO

NIRE| 21 1 0221763 4

endereço: RUA Auxiliar ll

PROCESS

ODALID

LíLI THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIO GERAL \

complêmênto: QUADRA 13; número: 28 A

baiÍro: Cohalap CEP: 65072-790

município: SÃo LUÍS uF: MA

situação: REGISTRO ATIVO

Arquivamentos Posteriores:

ato número data descrição

o8o 21 102217634 20t06t2018 TNSCBIÇÃO

021 201804ô5287 1210712018 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NO[/E EN,IPRESARIAL)

223 20180458892 17t0712018 BALANCO

021 20190034823 2410112019 ALTEBACAO DE DADOS (EXCETO NOÍ\,'tE EIMPRESARIAL)

223 20190025689 2410112019 BALANCO

SÃo LUis - MA, 30 de janeiro de 2019

CNPJ: 30.747.369/0001 -

PM .FO

30t01t2019

Páglna: 001 / 001

'1901 1941
i9/0r 1941-1

)ocumento ássinado digitâlmênte por: JUNÍA COMERCIAL DO ESTADO DO I\TARANHÃO em 30/01i2019, às 10:24.

\ autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma-gov.br/consulta_certidao através do protocolo nô: 190119411
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