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CARTA CREDENCIAL

À
pREFETTURA MUNICIpAL DE sÃo esnNARooÀ{A
coutssÂo pTRMANENTE De rrcnaçÂo-crl
REF: EDTTAL nr llCrrAçÂO pÚSrrCa
pnBcÃo ppSSENCIAL sRP N" 028/2019

Nós, abaixo assinados, nomeamos o Sr. Almir de Jesus Leite Silva, portador do
RG n" 000012675993-6 SSP-MA e do CPF n'235.548.003-68, a nos representarjunto a

PREFEITURA MLTNICIPAL og SÃO BERNARDO, a fim de parricipar dos trabalhos
de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão

Presencial SRP n' 028/20l9,marcado pra o dia04l12l20l9, its 08:00hs, o qual tem amplos
poderes para representar a empresa outoÍgante, formular ofertas e lances verbais, negociar
preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de

recursos e praticar todos os demais atos pertrnentes ao certâme.

São Luis - MA, 04 de Dezembro de 2019

Q^dt-" . N>,,n;^t S.!,,-_--_ :___T
P{LARES DO SÂ8ER LIDÀ
Wnau(MunüSiún

RG: 16916022001-2
cPF 027 306.53!50

i . -,tES DO SABER LTDA

RG: C,::'iCô1820í1-2
CPr:2a2.95-153&53

Pilares do Saber ltda
CNPI: 23.607.757/0001-43 lnsc. Est., 12.512.687 5

9Av. Daniel de La Touche, n"08, loja 08, Cond. Via La Touche Center, Cohajap, São Luis- MA Cep: 65072-455

t [S8]3304 9801 @Pilaresdosaberdist@gmail.com
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MODALIDADE ?
ALTERAÇÃO NO 02 PARA ADEQUAçÂO E CONSOLIDAÇÃO DA SOC trUAtJtr EMP

'MUNIZ & LEITE LTDA.ME".

J0§É AUGUSTO PESTANA MuNlz, brasileiro, nascldo em 13/03/19ô0, natural de Araí - MA,

casado, com comunhâo paÍcial de bens, Empresário, CPF n.0 146.466.173-15, Carteira de ldentjdade n.ô

99898934 SSP - MA, residente e domiciliado à Rua M, Cond. Nova Republica, Apt. 108, Maranhão Novo,

CEP:ô5,061460, ÍEsla cidade de Sâ0 Luis (MA), e AIMIR DE JESUS LEITE SlLvA, brasileko, nascido em

30m8/1965, natu€l de Arari-MA, casado com regime comunhão parcial de bens. empíesáÍio. CPF n,0

235,548,003-68, CaÍteira de ldentidade n.0 12675993-6 SSP - lú4, Íesidente e domiciliado à Rua 59, Quadra

36, Casa 01 - Bequimâo, CEP: 65.0ô2-100, nesta cidâde de São Luis (MA), Unicos sócios da Sociedade

Empresária Limitada'MUNIZ & LEIIE LTDA.ÍúE', inscrila no CNPJ sob o n.o 23.ô07,7571000143, com sede

na Av. 01, Vila Pâdre /eúer, n0 19, Bequimâo - São LuisMA - CEP: 05.099-110, rêgistrada na Junla

Comercial do Estado do Maranhãa, sob 0 NIRE 2í200210í62 em 04/01/1989, resolvem, assim, alterar,

adequar e consolidaÍ o contrato social, mêdiante as clausulas seguintesl

CLy'.USU[.0, PRllllÉlRA: A sociedade neste ato passa â desenvolver as seguintes atividades

4761{'01 COMÊRCIO VAREJISTA DE LIVROS.

4647.8'02 COMÊRCIO ATACADISTA DE LtVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÔES.

4751.2'01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMAT]CA,

4761.0'03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

4763.6Í0,1 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

4618.4/99 OUTROS REPRESENTANTES COI\,IERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EIV

PRoDUÍOS NÃO ESPECIFICADoS ANTERIoRMENTE {bicicletas, triciclos e oulÍos veículos ecrealivos,
papel de paÍede e similares, carpetes, tapetes e outros artigos de tapeçaria, brinquedos, Íios e fibrâs têxtei
beneficiadas, artigos de escÍitótio e de papelarla, livros, equipamentos e supÍimentos de informálica, etc.,,).

8s50.3'02 ATTVT0ADES DE APOTO À EDUCAÇÃ0, EXCETo CATXAS ÊSC0LARES.

CüU§ULA SEGUMA; Fica admitido na sociedade RENATA MUNIZ SILVÀ, brasileka, solteira,
empresána, nascido em Sâo Luis"MA, data de nascimento 26 10.1988, Íesidente e domiciliado à Rua 59,

Quadra 36, Casa 0l - Bequimão, CEP:65.062-100, nesta Çidade de São Luis (tulA), poíador da Céduta de
ldentjdade no 0169'16021100í.2 SSP.MA ê C.l.C, n0 027.30ô,533.50, que âdquiri do sócio retiranle JOSÊ
AUGUSTO PESTÀNA ltlUNlZ o valor R$ 0,50 (Cinquenta Centavos) poÍ força da lei, iá integralizado, e nesle
ato integraliza em moeda mrrente do pais, mais R$ 49.999,50 (Quarenta e Nove Mil, NovecenÍos e Noventa e
Nove Reais e Cinquenta Centavos) pêrfazendo o total de seu capitaÍ social em 50.000,00, (Cinquenla rnil

reais) divididos em 50 (Cinquenta) quotas n0 valor nominal de R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) cada uma. Neste
âto o sôcio íetirante transÍere todos os seus dkeitos e obÍigaçÕes dândo totâI, rasa e irrevogável quilaçá0,
nada tendo a redamaÍem em juí20 e fora deie seia a que tilulc Íor n0 presente e flo futuro.
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Plí .TCLHAN' A j

PR0cESso, i, i 9 lL ra3
II,IODALIDADE P ?/ s/<

CtÁUSUtÁ ÍERCHRA: Fice admitído na sociedade KATIA REGI 'WlltZ SILVA, brasileira,
dô n asci ÍÍÍãtr15m3ff 9ô5casada com clmunhâo peÍcial de bens, emprêúÍia, nascido em kari-MA, d

residenle e domiciliado à Rua 59, ftradra 36, Casa 01 - &quimão, CEP: ô5.062-100, nesla Cidade de Sao

Luis (MA), poíador da Cédula de ldêntidade n0 042706182011.2 SSP.IIIA e C,l.C. no 242.953.533-53, quê

adquiri do sócio Íetirante ALltllR DE JESUS LEITE SILVA o valor R$ 0,50 (Cinquenta Centavos) por íor'ça da

lei,lâ integralizado, e neste eto integraliza em moeda conenle do pais, mais RS 49.999,50 (ouarenta e Nove

Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenla Centavos) períazendo o tolal de seu capital social em
50.000,00, (Cinquenta mil reals) divirjidos em 50 (Cinquenta) quotas no valor nominal de R$ 1,000,00 (Hrm
Mil Reais) cada urna. Neste ato o socio Elirante fansÍeÍe todos os seus diÍeilos e obrigações dando totaJ,

rasa e inerrogável quilação, nada tendo a reclamarem em juizo e íora dele seja a que titulo for no pÍesente e
no íuturo.

CLAUSUI-A QUARTA: A sociedade altera nesle ato 0 nome empresarial para: PILARES DO SABÊR

LTDA, que neste ato assume o alivo e o passivo da sociedade empresaria limitada anterior.

ParáoraÍo Úníco . A socbdade tem como nome de íantasia o seguinte: 'PILARES DO SABER".

CI,AUSU|.I. QUINÍÁ: A empresa neste ato altera seu endeÍeço pará o endereço, à Av. Daniel de

La Toucte, no 08, Loia 08, Cond. Via Lâ Touche Cenler - Cohajap - CEP: 65.072455, nesta Cidade de Sâo

Luls (MA).

CÍ.AUSUI,A SEYfÁ: O capital social que á de R$ 1,00 (Hum Real) iá integralizado em ínoeda

mÍÍênte d0 pais, neste ato intêgraliza em moeda correnle do país, mais R$ 99.999,C0 (Noventa e Nove M e

Novecentos e Noventa e Nove Reais), elevando o capital social para R$ 100.000,00 (Cem Nlil Rêais), já

integÍalizada em Ínoeda clríente do pais, dividido em 100 (Cem) quotas no valor de RS 1.000,00 (Hum túil

Reais) cada, ficando distribuido êntre os socios da seguinte forma:
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100

RENATA MUNIZ SILVA
KATIA REGINA MUNIZ SILVA

TOTAL

VL. TOTAL
50.000,00

50.000,00

100.000,00

lltllnY:rjJ'.'ffir\\.

COTAS vt. uNlr.
1.000,00

1.000,00 \!
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ClÁUSUl,q SEITMAT As quotes sâo indivisiveis e não poderão

terceiro sem o consentiÍÍlento dos sócios, a quem Íica asseguíado, em igu

direito de prefeÍênch paÍa a sua aquisição se posta a venda, íormalizando

alteÍâção contratual pertineflte (Art no 1.056, Art n'1.057 do CCl2002).
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ParágÍato ún'rco - 0 mesmo procedirnenlo será âdotâdos em 0ufos casos em qw a sociedade se resoha em

relação ao seu socio (Artigo no1028 e Artigo n01033 do côdigo civiu2002)

Cl,USUt,' OITAVA: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quolas , nas
todos respondem solidariamente pelâ integÍalização do capitel social (art.1.052, CC/2002).

ctÁusutA uoflÁi A Administíação e o uso da socredade seÍão exeÍcidas pelas sócias

RENATA MUNIZ SILVA e KATIA REGINA UNIZ SILVA, em conjunto e ou isoladamente, com pode

atribuições de administrar podendo tamtÉm constituir um procurador (es) para o uso do nome emp
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vedado, no entanto, em atividades estÍanhas ao interesse social ou ass
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar

aulorizaÉo do outro sócio, (artigos 997, Vl: 1.013, '1.015, 10645, CC/2002.

bens imÔve is- d-à-So-CiãdaÍê.

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro 0s administradores
prestaram mntas jusúflcadas de sua administraÉo, procedendo a elaboraçâo do inventario, do bâlanço
patrimoniale do balanço do resullado eclrúmíco, cabendo aos sôcios, na proporÉo suas quotas, os lucros

ou perdas apurdas (Aíigo n01.065 do C/2002).

C|'r'.USUIA DECIMA PRIMEIRA: As AdministradoÍas declaram sob âs penas da lei, de que

não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especlal, ou em vi(ude de condenaçeo
criminal, ou por se encontÍar sob os eÍeitos dela, a pena que vede, ainda que tempoíariamente, o acesso a

cargos públicls; ou por cÍime íalimêntar, de prevaric4ã0, peita ou suborrn, conq,ssão, peculalo, ou contra a

economia popular, conlra o sistenu financeiro nacional, conlra normas de deÍesa da concorrência, contra as

Íelaqies de consumo, Íá públha, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1", CC/2002).

Â vista da modiftcâgôss oÍa ajustada, consolida.se o contÍato soclal, com o seguinle redaçâo:

Ç|.AUSUL!.PRIMEIRA 0 objeto da sociedade é

4?61.UOI COMÉRCIO VARE'ISTA DE LIVROS.

{6{7.8'02 COMÉRCIO ATACADISÍA DE LIVROS. JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES,

475í.ZOI COI\,iÉRÇIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORI\,tÂTICA.

{761.0'03 COIUÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEI.ARIA.

17ô3.ô'0í COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,

46í8.4199 OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COI\4ÉRCIO ESPECIALIZADO EM

PRoDUToS tú0 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (bicicletas, trlciclos e outros veiculos recÍeativos,
papel de paÍede e §milares, cerpetes, tapetes e outros aÍtigos de tapeçaÍia, brinquedos, fios e fibras têxteis

beneíiciadas, arugos de escÍitório e de papelaria, livíos, equipamentos e supÍimenhs de informálica, etc...)

8550.3102 ATTVTDADES DÉ APOI0 À EDUCAÇÃo, EXCETo CATXAS ESCOLARES.

CLâUSUl.Á SEGUÍ{oÁ: 0 cepital sociâl que ê de R§ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100

(Cem) quotas n0 vâlor dB R$ 1.000,00 (Hum Mil Reais) cada uma já lolalmente integrâlizado em moeda

coneflte do pais € assim distribuido entre os sôcios da seguinte ÍoÍma:
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ASc0T VL. UNIT.

1.000,00

1,000,00

VL. TOTAL
50,000,00

50.000,00
100.000,00

RENATA MUNtr SILVA
KATIA REGINA MUNIZ SILVA

TOTAL
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ANO

CtÁUSUtÁ TERCEIRA: A denomi nação da é PILARES

aüvo e o passivo da sociedade

CLIUSULAQUARIA:
Center - Cohajap - CEP: 65.07

empresaria limilada antenor ')

0 endereço, à Av. Daniel de La
2455, nesta Cidade de São Luis (lMA).

CI;/.USULA QUINTÀ: As quotas são indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou transferidas a
lerceiro sem o consentimento dos sócios, a quem Íica assegurado, em igualdade de condição e preço, o
direilo de preferência para a sua aquisição se posta a venda, Íormalizando, se realizada a seção delas, a
alteração contralual pertinente (Art n0 'l ,056, Art n01.057 do CC/2002)

Parágrah único - 0 mesmo procedimento serâ adolados em oulros casos em que a sociedade se resolva em

relação ao seu sócio (Artigo n01028 e Artigo n01033 do côdigo civil/2002),

CLÁU§ULÁ SEXIÁ; A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art.1.052, CCl2002l

CLAUSUU SEÍIMA: A Administraçá: e o uso da sociedade serão exercidas pelas socias
RENATA MUilIZ SILVA e KATIA REGINA MUNIZ SILVÀ, em conjunto e ou isoladamente, com poderes e

atribuiçôes de administrar podendo também constifuir um procurado(es) para o uso do nome empresarial,

vedado, no enlânto, em aívidades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejâ em favor de
quâlquer dos quotistas ou de terceiros, bem como oneíar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio. (arligos 997, Vl: 1,013, 1 015, 10645, CCI20A2.

CUUSUUOITAVA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro os administradores
prestaÍam contas justilicadas de sua adminiskação, procedendo a elaboraçáo do inventario, <lo balanço
patimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos sócros, na propoção suas quolas, os lucms

ou perdas apuradas (Artigo noí.065 doQl2002).

N
V

wCLy',USUIÁNONA: As Administradoras declaram sob as penas da lei, de que não eslão

impedidas de exercer a adminislração da sociedade, por lei especial, ou em virlude de condenação criminal,

ou por se en@ntÍar §ob os eÍeilos dela, a pena que vede, ainda que temporariamenle, o acesso a cargo§
públicos; ou por crime Íalimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou conlra a

monomia popular, contra o sistema linanceiro nacional, contra normas de defesa da conconência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art, 1.011, § 10, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA: É resguardado as administradoras o direito de retrrada mensal a titulo de pr&
labore, que será Íixado pela sociedade e registrado como despesa na escdluração contábil.

CLI.USULI.DECIMAPRIMEIRA: As deliberaçôes dos sócios, serão tomadas em reuniÕes
marcdas pelos sócios, que serâo realizadas ao menos uma vez por ano nos 04 (quatros) primeiros meses
seguinte ao termino do exercÍcio social para deliberarem assuntos de interesse da êmpresa nos casos
previslos em Lei
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clausuu oÉcl*a ssculol: Falecendo ou

continuaÍá suas atividades com os herdeiros, sucessores e 0
interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus ha

situaçáo patÍimonialda sociedade, à dâta da resoluçâ0, veriÍicada em balânço especialmente levânlado.

Parágrafo Único - O mesmo pÍocedimento sera adolado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sôcio. (art. 1.028 e art, 1.031, CCl2002).

CLr'USULr'. DECIMA ÍERCEIRA: A0 termiro de cada exercicio social, em 31 de dêzeÍnDro o

administrador plestar conta justifhâda de sua aCministrâçáo, procedendo a elaboração do inventario, do

balarço patrimonial e do balanp do resullado econômico, cabendo aos sócios, na pr0p0rçã0 suâs quolas, os

lucros ou perdas apuradas (Artig0 n01.065 do CCi2002).

C"/.USU.Á DECINIA QUARTA: A sociedade pcderá a qualquer tempo, abÍir ou fechar filial 0u ouira
dependência, mediante alteraÇão contratual assinada por t0dos os sócios,

CIAUSUúDECIMAQUINIA: As administfadoÍas declaram, sob as penas da lei que nãc estâc

impedidas de exercer a administração da so{bdade, por lei especial, ou em virlude de conoenação cÍiminal,

ou por se en@ntrar sob os eíeitos dela, a pena de vede ainda que temporariamenle o aceso a cargos
públicos, ou por cÍime íaliinentar, de prevaricação, subomo, concussã0, peculêto 0u conlra a economia
popular, contra o sistema íinancriro nacional, contra as normas de defBsa da concorrência, c0ntÍa as relações

de consumo, íé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1".CC2002).

Cly'"US{U DEC$IA §FXTA: Fica eleito o foro da Comarca de São Luis do Maranhão para

qualquer ação Íundada neste conÍato

E por se acharem perÍeito acordo, em ttdo quanto nesle inslrumento parlicular íoi lâvrâdo, obrigam-se a

cumpriÍ o presente clnfato, assinandc{ em 01 (uma) via de iguai leor e foÍmâ.

Sáo Luis - t']a, zembro de 2016

J0s UG STO PE TANA MUNIZ ALMIR DE JE LEITE SIL
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RENATA MUN ILVA KATIA G MUN ILVA

.tuNTÀ colaERcrÀt Do EgaÀlo Do uÀRÀNg.ão

JUCET{A

cERTIFIco o REcrsTRo AX 06/0l/2017 16:33 soB
PRoTocoLo: 160855912 Da 22/12/20L6. c6Drco DE
11r 00 064892 - NIiE:2120021015?.
DII,ÀEES DO SÀBER LiDÀ. ÚE

N.20 08559,t2.
cÀçÃo:

Ll11án Íh.!.é. Rodriquê! rlêÀdoÀça
6EclEÍÁRrÀ - eERÀr,

B^o Í,9ÍÉ, 06/a1/20L7
rn !.. dpr.ÉáÍ{êi1.Dâ. Eôw-},r

à valldad. AêÉtê dôéreeto, s. rDprlsô, ftcâ 6ulê1ro à coEplovaçáo a. 6ua âuEêDEl.idadê àoê !ê.Pêêtiwoé Portaté
IEfoaâEdo 6eüó rêéP.éliwoé códlEôs aIê wêrificação
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro dê Empresas Mercantis - SINREM

Ceím€mos que as níorm8çoes âbaixo conslâÍn dos documenlos arquivâdos
nesta Junta comêrcale sáo

Endêrêço Complêlo
AVenida OANIEL DE LATOUCHE, NO 08, LOJA 08 COND VIA LA TOUCHE CENTER, COHAJAP. São LuísiMA - CEP 65072.455

Govemo do Estado do lvaranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comércio " SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Dados do Administrado,
Nome
KATIA REGINA iIUNIZ SILVA
\ome

CPF
242.953.533.53
CPF
027.306.53&50

Íéímino do mandato

Término do mandato

[IODALIDADE
rri.!T0:

Estâ cerddão Íoi emilida automaticâmênte em 1t111/2019, às 16i03:17 (horário de Brasilia).
Se impressa, verilicar sua autenticidâde no https:,//wl,vt r,emprêsaíacil.ma.gov,br, com o código íJLG31z.

' .ovFRN... ÉE:=
EÁctt- MÁRA,,rHÃo:

A MUNIZ SILVA

iililllitililltiifiililffi tffi frilililItiltffi lffi iltillf,lHl
M4C1900361724

Liliân Theresa Rodriguês Mehdonçê
secreliârio Gefal

Nom! Ehpcarial: PTLARÊS DO SÀAER LmA

Itaturdà Jon?i@: §ocredade EhDresánâ Lihiladâ

Prot@olo: M^c1s003ôl 72rÍ

NIRE (Sedê)
21200210162

CNPJ
23.607 .7 5t 1000143

Data de Ato Conatilutivo
04/01í989

lnicio de Atividade
1511211gaa

Objêto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVRoS; coMÉRCIo ATACADISTA DE LIVRos, JoRNAIS E oUÍRAS PUBLIcAÇÓES; coMÊRCIo VAREJTSTA
ÊSPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIIVENTOS DE INFORMATICA; COMÉRCIO VARÉJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COI\'ÉRCIO
VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO
ESPECIALIZADO ÉM PROOUTOS NÀO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ( bicicletas, trici6los e outros veículos recreâtivos, papel de pârede e
símiláres, carpeles, tapetes ê outros ertigos de tapeç-€ria, brinquedos, fios e íbras têxteis beneficiadas, artigos dê escritório e de papelaria, livros,
equipâmentos e supíimêntos de informática, etc...);ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÀo, EXCETo CAIXAS ESCoLARES.

Capital Sociãl
R$ 100.000,00 (cem milrêais)
Capital lhtêgralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reâis)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duraçáo
lndeterminadD

Dados do Sóclo
Nomê CPFICNPJ
KATIA REGINA MUNIZ SI1VA242.S53.533-53
Nomê CPFICi{PJ
RENAÍAIVUNIZSILVA 027.306.533.50

PaÍticlpáção no capltal
R$ 50.000,00
Pârticipação no capital
R$ 50.000,00

Admlhlstrador
s
AdministÍador
s

EsÉclê de sócio
Sócio
EsÉciê de sócio
Sóoio

Télmlho do hahdato

Íórmino do mandãto

Situação
AÍIVA
Status

SEI\,,I STATUS

Àto/êvêntGs
307 i 307 - REENQUADRAMENTO DE
IUICROEMPRESA COÀ.,IO EI\4PRESA DE
PEOUENO PORTE

Úhimo Arguavamento
Data
10t06t2019

Número
20190408090

1de1
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t{lRE 2í2002í0í62
cNPJ 23.60?.757/0001-(:}

Govemo do Estado do Maranhão
Secrelaria de Estado de lndústria e comérdo - SEINC
Juntâ Comercial do Estâdo do Maranhão

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Meícantis - SINREM

Cêrtifiêâmôs quê âs iníormaÇoês abaixo conslâm dos documênlos ârquvados
n€sta Junta Com6rc ale sâo

Ehdereço Cohplsto DANIEL OE LA TOUCHE, X" 0E, LOJÀ 0E CONO VIA LA TOUCHE CE TER, COHAJAP - Sáo Luí!/MA . CEP 55072-455

A âceitaÉo dÀsta cêrtidão está condiclonâda à Esta c6íidáo fci emitida automâtic€menl€ em 11/1'l/2019, às 16:03i30 (hoÍáno ds arãsflia).
Se impress€, verificâr sua autenticidade no hltp5rrwrv..mpreaíâcll.ma.gov.br cotn o codigo TJcu,l{AEt .

lmIIffitiltffillil
MAC1900361750

Llàn Íh€r6€á RodÍigúc Mândooça
S..rE{áÍio(8) GaEJ

Prolocolo: illAC1 900361750Ceítiicamos que PILARES DO SABER LTDA
encotúra6ê tcgistlada nêsta Junta ComêÍclel, como sêguc

Situâ9ão

Slâlus
SEM STATUS

Ato

307

223
223
901

315
002
002
002

090

REENAUADMÍiTENTO DE MICROEMPRESA COMO
ÊMPRESA DE PEQUENO PORTE
BALANCO
BALANCO
BALANCO
PROCURACÀO
AALANCO
ENOUADRAMENTO DÊ MICROEMPRESA
coNsoLIDÂÇÀo oE ooNTRATo/ESTATUTo
ALÍERACAO OE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
ALTERÂCAO DE OAOOS IEXCÉÍO NOME
EMPRESARI.AL)
CONÍR,ATÔ

Arqulvamontos Poaloriorês

oata

10/06/2019

0-{/01/198S

Númêro

20190408090

21200210162

DêÊcriÉo

13/0t2019
't11051201A

0,{/0í2018
1510512017
10to312017
06/01/2017
06t0112017
06101t2017
10/10/1S91

20190345780
20180373897
20180332783
20170,48Á4A3
20170275420
20160856191
20160855942
20160855942
00004422t91

1de1
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Receita Federal do Brasil

c§REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

L
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

23.607.757/000í 43
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÂO
CADASTRAL

OAÍÀ DE ABER'II]RÀ

05/01/í989

NOME EMPRESARIÂL

PILARES DO SABER LTDA

Í OO ESTAaELECII',rENTO (NOME OE FANTASIÁ)

PILARES OO SABER
PORTE

EPP

E OESCRI DAATIVIDÀOE E

,17.61{.0í - Comércio de livros

E DESCRI SECUN

46.47.E{2 - Comórcio atacadista dê livros, jomais e outras publicaçõos
47.5Í-2{í - Comércio vareiigta gspeciâlizôdo do êquipamentoa ê suprimentos d9 infoÍmáticô
47.61{{r3 - Comórcio vareiistâ dê artigoe dê papelaria
47.63{{í . Comórçio varsiista de brinquêdos 6 aÉigo9 rec.eativos
46.í84€9 - OulÍos Íêprêsêntantes comeÍciais e agentos do coméÍcio êspêcializado om produtos não ospêcificados
antoriormonte
85.503-02 . Atividâdes dê e io à €duca oxceto caixas ogcolares

cÔotco E DEscRrÇÀo DA NATU REZA JUR iotca
206-2 . Soclêdade Empresárla Llmltada

LOGRÁDOURO

AV DANIEL DE LA TOUCHE
NÚMERO

08
COMPLEMENTO

LOJA 08 COND VIA LA TOUCHE CENTER

CEP

65.072455
EAIRRO/OISTRIÍO

COHAJAP
MUNICIPIO

SAO LTJIS

ÊNOERÉÇO ELETRÔNICO

PILÂRESDOSÀBERDIST@GÍÚAILCOM.BR
TELEFONE

8424-4999 / E E1E9€55E

MÂ

ENTE FEOERÂTIVO vEL (€FR)

ATIVA
DATA OA SITUAÇÂO CADASÍRAI

03/rí12005

MOTIVO DE S CAOASTRAL

st ESPECIAI DATA DA S ESPECIAL

' rrovado pela lnstruÇão Normativa RFB n" 1.8ô3, de 27 de dezembío de 2018

Emitido no dia 03n?201g às 09:46:07 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

www.rêceita.fazenda.gov.br/PessoaJuÍidica/CNPJ/cnpjrev./CnpjÍeva-Solicitacao.asp

"N

03t1212019
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ANEXO vI

nncu,RaçÃo DANDo crÊncta DE erlE ctrMpRE nLf,NAMENTE os
REeursrros or n,rnnnlçÃo

A
pREFEITURA MUNICIpAL oe sÃo BERNARDo/MA
cotuttssÃo PERMANENTE oe r-rcruRçÃo-crl
REF: EDTTAL Oe lrCrreçÃO PUBLTCA
pRpcÃo pnrsENCrAL sRP N'o2s/2019

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão n" 028/2019, que

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação eígidos para participação no presente

certâme.

São Luís - MA, 04 de Dezembro de 2019

PILARÉ3 NC SABER LTDÀ

Rqwta ttlu.nis Si[ea
RG: 15916022@1-2
cPF 027 306.53&50

Pilares do Saber ltda
CNPI:23.607.757/0001-43 lnsc. tst.: 12 512.687 5

0Av. Daniel de La Iouche, n'08, loja 08, Cond. Via La Touche Center, Cohaiap, São Luis- MA Cep: 65072-455

I (98)3304 9801 @Pilaresdosaberdist@gmail.com

N
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ANEXO V

REQUERIMENTo DE BENEFÍcTo no TRATAMENTo DIFERENCIADo E
oEcTInaçÃo PARA MICROEMPRESAS E EMPRf,SAS DE Pf,QUENo

PORTE (LEI COMPLEMf,NTAR l23l2ffi6)

A
pREFEITURA MUNICTpAL DE sÀo SpRNARDoÂvíe
copsssÃo nERMANENTE oe uctreçÃo-crl
REF: EDTTAL OE rrCtreçÃO pÚSLlCe
pRrcÃo pnTSENCIAL sRp N" 028/2019

Eu, Renata Muniz Silva, portadora da Carteira de Identidade n' 16916022007-2
SSP-MA e do CPFÀ4F n'027.306.533-50, repÍesentante da empresa PILARES DO
SABER LTDA, CNPJ/I\4F N' 23.607.7571000143, solicitamos na condição de

MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE, quando da sua participação na

licitação, modalidade de Pregão Presencial SRP n' 028/2019,seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar n' 123 1206.

Declaramos ainda, que não existe qualquer irnpedimento entÍe os previstos nos

incisos do § 4'do artigo 3o da Lei Complementar Federal no. 12312006

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO
emitida pela Junta Comercial para comprovação da condição de Microempresa ou

empresa de Pequeno Porte na forma.

São Luís - MA, 04 de Dezembro de 2019

PILARES DC LTDA

\qruta frtuniz Sifva
RG: 1€91602200't-2
cPF 027 306.533-50

Pilares do Saher ltda
CNPJ: 23.607.i5710001'43 lnsc. tst.: 12.5.l2.687 5

9Av. t)aniel de La Touche, n"08, loja 08, Cond. Via La louche Center, Cohajap, São Luh- MA Cep: 65072-455

t (S8)3304 9801 @ Pilaresdosaberdist@gmail.com
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