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ANEXO IU

CARTA CREDENCIAL

A
pREFEITURA MLINICIpAL DE sÃo eenNaRoo^4A
coNatssÃo pSRMANENTE Dn ucneçÃo-crr-
REF: EDTTAL OE t-lCtraçÃO pÚelrCa
pnpcÂo pngSENCIAL sRP N" 029/2019

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 MUNICIPAL Oe, SÃO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos
de abertura das Propostas e Documentos Complementares de Habilitação para o Pregão

Presencial SRP n" 029i20l9,marcado pra o dia04/1212019, ás 14:00hs, o qual tem amplos
poderes para representar a empresa outorgante, 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 pertinentes ao certame.

São Luis - MA, 04 de Dezembro de 201 9

Q".-,f- ,V-,,Àr- Si!, ,..,

ELARES DO SAER LTDÀ

\|nata Âúuniz Sitva
RG: '16916m200!-2

cPF 027 306.53$50

PILARES DO SABÉ'R LTgÀ

Káritfulti t*l ntt 
'fiaRG: ú2706182011'2

cPF. 242.e5i 53$53

N

Pilares do Saber ltda
CNPI: 23.607.757/0001-43 lnsc. t$.: 12.512.687 5

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

I (98)3304 S801 @ Pilaresdosaberdisl@gmail.com
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ALTERAÇÃO NO 02 PARÁ AOEOUAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA SOCI PRESÁBA|__..

"iilUNlZ & LEITE LTDA.ME'.

JoSÉ AUGUSIO PESTANA MUNIZ, brâsileiÍo, na§cido em 13/03/1960, nâtuÍial de AmÍi - [rA,

casado, clm comunhâo peÍcial de bens, Empresário, CPF n.0 146.466.'173-15, Carteira de ldentjdade n.o

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

CEP: 65.061460, ÍEsta cidade de São Luis (t\44), e ALMIR DE JESUS LEIIE SlLvA, brasileiro, nascido em

30n8/1965, natural de Arari-lúA, casado com regime comunhâo parcial de bens, empÍesário. CPF n,o

235,548,003-68, Carteira de ldentidade n.o 12675993-6 SSP - MA, residente e domiciliado à Rua 59, Quadra

36, Casa 01 - Bequimão, CEP: 65.062J00, nesta cidade de Sáo Luis (MA), Únicos sÔcios da Sociedade

Empresáriâ Limitada'MUNIZ & LEITE LTDA.MÍ, inscrita no CNPJ sob o n.o 23.007.757/0001.43, com sede

na Av. 01, Vih Padre /süer, no 19, B€quimâo - Sâo LuigMA - CEP: 65.099-110, registrada na Junla

Comerchl do Estado do Maranhão, sob o NIRE 212002í0162 em 04/01/1989, resolvem, assim, alterar,

adequar e consolidar o contíalo social, mediante as clausulas seguintes:

CLy'-USULy'' PRIMEIRA: A sociedade neste ato passa a desenvolver as seguintes aliviCadesl

{76í.0'O.I COMÊRCIO VAREJISTA DE LIVROS.

1ô47{'02 COMÊRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUÍRAS PUBLICAçÔES.

4751.2'0í COMÊRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EOUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÂTICA.

4761{'03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARIIGOS DE PÀPELARIA,

17634í01 COMÉRCIO VARUISÍA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,

16íE.4í99 OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPÉCIALIZADO EM
PRoDUTOS NÃO ESPECIFICADoS ANTERIoRMENTE (bicicletas, triciclos e outros veiculos recrearivos,

v
papel de parede e similâres, caÍpetes, lapetes e outros artigos de tapeçaria, brinquedos, lios e Íibras lêxleis. \
beneÍciadas, artigos de escÍitórió e depapelaria, livros, equipamentoi eiuprimentos de inÍormáüca, elc.,.). \ -\.
E5$.3'02 ATTVTOADES DE APO|O À EDUCAÇÃO, EXCETO CATXAS ESCOLARES. l\ ,tr

-}) 
'\

C!ÁUSUL4 SEGU^I0A: Fha admitido na soc'Edade RENATA MUNIZ SILVA, brasileka, sotteira,
empresária, nascido sm Sáo Luis.MA, dâta de nascinEnto 26.10.1988, residente e domiciliado à Rua 59.
Quadra 36, Casa 01 - Bequimão, CEP: ô5.062-100, nesta Cidade de Sâo tuis {tvtA), portador da Cêdula dÊ
ldenUdade n0 016116022001'2 SSP.MA e C.l.C, n0 027.306,533.50, que adquiri do sócjo retiranrc JOSÉ
AUGU§I0 PESTANA llUillZ o valoÍ Rg 0,50 (Cinquenta Centavos) por foÍça da lei, iâ inregralizadc, e nesle
âlo integraliza em moeda clrrente do pais, mais R$ 49.999,50 (Quarenta e Nove Mil, Novecenlos e Noventa e
Nove Reais e cinquentâ cefltâvos) perfazefldo o total de seu capital social em 50.000,00, (cirquenta rnil
reais) divididos em 50 (Cinquenta) qu0tas no valor nominal de R$ 1.000,00 (Hum Mit Rea;s) cada uma. Neste
alo o sÓcio rstirante translere todos os seus direilos e okigações dando total, rasa e trrevogável guilação,
nada tendo a reclamarem em juizo e Íorã dele seja a que tilulo Íor no presente e 0o íuturo.

§"

irDNTÀ colaERcrÀ! Do EsrÀDo Do !aÀRIÀ'B.Ão

CARTIPICo O RESIEIIO Ell 06/01,/2017 16:33 soB N" 20160855912.
PÊoTocorro: 1608559a2 DE 22/L2l2OL6. CóOrso DE VEÀrFrCÀçÃo:
11700061882. lrlEE. 21200210162.
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CLAUSULA TERCEIRA: Fica admitido na sociedade
l.,nr'

KATIA REdIiIÀ-
em ArariMA, iíaí

MUN]Z

casada com comunhão parcial de bens, emprosária, nascido
residente e domhiliado à Rua 59, Quadra 36, Case 01 - Bequimão, CEP:65

i#

vL. uNtT.
1.000,00
'1.000,00

VL. TOTAL
50.000,00

50.000,00

100.000,00

Luis (MA), porlador da Cédula de ldênlidade n0 042706Í820í'1.2 SSP-MA e C,l.C. no 242.953.53!53, que

adquirido sócio ÍetiÍante ALMIR DE JESUS LEITE SILVA o yalor R$ 0,50 (Cinquenta Centavos) poÍ for'ça da
lei, jâ integralizado, e rEste eto inlegraliza em moeda conente do pais, mais R$ 49.999,50 (Quarenta e Nove

Mil, Novecentos e Noventâ e l',love Reais e Cinquenta Centavos) peíâzendo o total de seu capitalsocial em

50.000,00, (Cinquenta mil í€ais) divididos em 50 (Cinquenta) quotas no valor nominal de R$ 1,000,00 (Hrm
Mil Reais) cada uma. Neste ato o sócio reliÍante tÍansfeÍe todos os sêus direitos e obrigaçôes dando total,

Íâsa e inevogável quitação, nada tendo a reclamarem em juizo e Íora dele seja a que tilulo for no presente e

no Íuturo.

LÁUSUT,{ OUÁRIÁ; Â sociedade altera nesle alo o nome empÍesarial para: PILARES D0 SABÊR
LTDA, que neste alo assume o ativo e o passivo da sociedade empresaria limitada anterir

Paráqralo Único. A sociedade lem como nome de íanlasia o seguinte: 'PILARES D0 SABER".

CLAU§ULA QUINTA: A empresa nesle ato allera seu endereço pâra o erdereço, à Âv. Daniel de

La Touclp, no 08, Loia 08, Cond. Viâ La Touche Center - Cohajap - CEP: 65.072455, nesta Cidade de São
Luls (MA).

cr.AusutA SEXrA' 0 capital sociel que é de R$ 1,00 (Hum Real) 1á integralizado em moeda

c0Írente do pais, neste ato integraliza em moeda coÍrenle do pais, mais R$ 99.999,00 (l,loventa e Nove lúil e

Novecentos e Noventa e Nove Reais), elevando o capital social paÍa R$ 100.000,00 (Cem Mil Reals), já

integelizada em Ínoeda c!ÍÍ€nte do pais, dividido em 100 (Cem) quotas no valor de R$ 1.000,00 (Hum Mil

Reais) cada, ficando distÍibuido entre os socios da seguinte forma:

COTAS
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50
Ãn

100

RENATA MUNIZ SITVA
KATIA REGll,lA MUNIZ SILVA

TOTAL

CLAUSULÂ SEflMÁ: As quotas sâo indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transÍeridas a

terceir,o sem o consentiínenlo dos sóclos, a quem fra asseguado, om igualdade de c$ndiçáo e preço,

diÍBito de preÍeÉncia para a sua aquisição se postâ a venda, íormalizando, se realizada a seção delas,

alteÍaÉo contratual pêrtiflente (AÍt n0 1.056, Art n0'1.057 do CC/2002).

Parágrafo único - O mesmo procedirnento será adotâdos em oulros câsos em que a sociedade se resolva em

Íelação ao seu sócio (Artigo no1028 e Artigo n01033 do codigo civiu2002),

CLAUSUIA Olf AVA: A responsabilidade de cada sócia ê restrila ao valor de suas quolas , mas

todos respondem solidaÍiamente pela inlegralização do capital social (art.1.052, CC2002).

ctÁusuu rvojvÁ, A Administração e o uso da sociedade seráo exercidas pelas sócias

RENATA llutllz SILVA e KATIA REGINA lrUNlZ SILVA, em conjunto e ou isoladamente, com poderes e

atribuiçôes dê administÍar podendo lambém constituir um procurador (es) para o uso do nome empÍesarial,
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CLAUSUU DECIMA PRlllElRA: As AdministradoÍas dedaram sob as penas da lei, de que

não estão impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especiel, ou em virtude de condenaçâo

criminal, ou por se encont"r sob os eíeitos dela, a pena que vede, ainda que tempuaíamente, o acesso a

cargos públiclsi ou poÍ crime Íalimentar, de prevaricação, peita ou subomo, concvssão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistemâ financ€iro nacional, contra normas de defesa da concoÍrência, confa as
relaçÕes de consumo, Íê pública, ou a propriedade, (art. 1 ,0 í 1 , § 10, CC/2002).

À vista da modiÍcagões ora ajustadâ, colsolida.se o contÍato soclal, com o seguinle redação:

CLAUSUIÁ PRlttElRA: 0 objeto da sociedade ê

476I.0/OI COMÊRCIO VAREJISTA DE LIVROS.

4647'g02 COMÉRCIO ATACABISTA DE LIVROS. JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES,

{751.20í COI4ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAI4ENTOS E SUPRIMENTOS DE

INFORI\,IATICA.

4761.0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

4763'610í COMÉRCIO VAREJI§TA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,

16í8.499 OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM

PRODUToS NÁ0 ESPECIFTCADOS ANTERIoRMENTE (bicicletâs, triciclos e outros veiculos rccreativos,
papel de parede e simileíes, carpotes, tapetes e outros aÍtigos de tâpeçaria, brinquedos, íios e íibos têxteis

beneÍciadas, artigos de escritórb e de papelaria, livros, equipamentos e suprimenbs de informálica, etc...)

SsíI.UO2 ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAçÃo, EXCEIO CAXÂS ESCOLARES.

CLÁUSULÂ SEGUI{0Á: O capital sociâl que é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100

(Cem) quotas n0 valor de R$ 1.000,00 (Hum Mit Rêâis) cadâ uma já totalmente inlegralizado em moedá
crnente do pais € assim distribuido entre os sócios da seguinte Íormal
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A§OTc vL. uNtT.
1.000,00

1.000,00

VL, TOTAL
50,000,0c

50,000,00
100,000,00

RÉIIIATA MUNtr SILVA
KATIA REGINA i/lUNIZ SILVA

TOTAL

JUCE|,lA

50

50

100

MirotÍtÀ CoIB§CIÀI, DO 8STÀDO Do XÀRÀ!ílúo

cBRÍIrIco o tsclsT8o w 0610l/20!7 16:!3 5oB N' 20160€5s942
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11? ooo54a92. lÍIRE: 21200210162.
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sÍo tsra, 06/aL/20L7
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rEloluãDdo ..ué i'áp'ctlvoó códtgo' d' v'tlllcâçÍo

yedado, no entanto, em atividades estÍanhas ao inteÍesse social ou ass(rmir g[r1gaÇões seje em favor de)--
qualqueÍ dos quotistâs ou de terceiros, bem como oneraí ou alienaÍ koiiriórei$Effi-
aubrização do outro sócio. (artigos 997, Vl: 1.013, 1.015, 10645, CC/2002,

C|.4'USUIÀ DECfiIA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezêmbÍo os edminislíadoíes
prestaram conhs justíficedas dê suâ administraçã0, proctdendo a elaboraçáo do invêntario, do balanço
pafimonial e do balanç! do resullado econômico, cabêndo aos sôcios, na proporção suas quotas, os lucros

ou perdas apuradas (Artigo n01.ffi5 do C/2002).
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CLAUSUI/ TERCEIRA:

ativo e o passivo da sociedade empresaÍia limitada antenor

JUCEI.IA

A denominação da é PTLARES DO sAbF§d,P[dgltrWrswq
PM - FoLlrÀ l'{o

i.JIODALIOADE

rÉO8iloia0BCIAUSUL;/. QUARTA: 0 endereço, à Av. Daniel de La Touche
Center - Cohajap - CEP: 65.072-455, nesta Cidade de São Luís (lVA).

CLAUSULá QUINÍÀ: As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou transfendas a

terceiro sem o consentirnento dos sócios, a quem Íica assegurado, em igualdade de condição e pÍeço, o
direito de preferencia para a sua aquisição se posta a venda, Íormalizando, se realizada a seção delas, a
alteraçâo contratual pertinente (Art n0 '1.056, Art n01.057 do CC/2002).

PaÉgrah único - 0 mesrno procedimento será dolâdos em outros caos em que a sociedade se resofua em

relaçáo ao seu socio (Artigo n01028 e Artigo no'|033 do código civil/2002),

CHUSULÁ SEXIÁ: A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralizaçáo do capital social (art.1.052, CCl2002)

CLAUSULASETIMA: A Administração e o uso da sociedade serão exercidas pelas socias

RENATA MUNIZ SILVA e KATIÂ REGINA MUNIZ SILVA, em conjunto e ou isoladamente, com poderes e

aÍibuÇôes de administrar podendo lambém constituir um procurado(es) para o uso do nome empresarial,

vedado, no enlânto, em atjvidades eslÍanhas ao interesse social ou assumir obrigaçÕes seja em Íavor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociêdade, sem

autorização do outro sócio. (artigos 997, Vt: Í.013, 1 .0'15, í0645, CC12002.

CLAUSUI-A OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro os adminiskadores
prestaBm contas jusliícadas de sua administraçá0, procedendo a elaboração do inventario, do balanp
patrimonial e do balanço do resultado econômio, cabendo aos sôcios, na proporçâo suas quolas, os lucros

ou perdas apuradas (Artigo n01.0ô5 do C12002).

CLy'.USUi.,. NONA: As Administradoras declaram sob as penas da lei, de que não estáo

impedidas de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal,

ou poÍ se encontraÍ sob os efeilos dela, a pena que vede, ainda que temporariaÍnente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçã0, peita ou suborno, concussáo, peculato, ou contra a

economia popular, conka o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da conconência, conlra as

relaçÕes de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art, 1 .01 1, § 10 , CCl2002).

CLAUSUL/. DECIMA: E resguardado as administradoras o direito de retirada mensal a titulo de prô
labore, que será Íixado pela sociedade e regislrado como despesa na escrituração contábil.

CLAUSULÁDECIMAPRIMEffiA: As deliberaçôes dos sócios, serão tomadas em reuniões
marcadas pelos sócios, que serão realizadas ao menos uma vez por ano nos M (quatros) primeios meses
seguinte ao termino do exercicio social para deliberarem assuntos de interesse da empresa nos casos
previstos em Lei.

N
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Jt till!À cotaERclÀL m EgrÀDo Do xÀnÀlrgÁo

CERAIPICo o IIOMTRo EX 06/Oa/20L7 16:13 608 N' 201604559{2.
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CUUsUU OÉClÍl SrOUruon: Falecendo ou interoitad

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.

inlsÍesse deste ou do sôc'ro remanescenle, o valor de seus haveres será àpuÍãdo e liquidado con base na

situaçáo patÍimonial da sociedade, à data da res0luÇã0, verificada em batanço especialmente levantado.

ParágraÍo Único- O mesmo procedimenlo serà dotado em outÍos casos em que a sociedade se

resofua em relaçâr a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1 .031, CC/2002).

CUUSU U DECIMA IERCEIRA: Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezemoro o
adminislrador prestar conb iustifoada de sua aCministrâçáo, pÍocedendo a elaboÍaçào do inventaro, 0o

balançr patrimonial e do balanço do resultado econômico, cabendo aos socios, na proporção suas quolâs, os

lucros ou perdas apuradâs (AÍtigo n01.065 do CC/2002).

CAUSULA DEÇIMA QUARTA: A sociedade podeÍá a qualqueÍ ternpo, abÍir ou Íechar Ílial ou ouira

dependência, mediante alteíação contratual assinada p0Í t0dos os sôcios,

C IAU SUI.A DECIMA QU INT A: As administradoras declaram, sob as penas da lei que não estác

impedidas de exeÍcer a administraÉo da sociedade, por leiespecial, ou em virtude de con0enação cÍiminal,

ou por se en@ntrar sob os eíeitos dela, a pena de vede ainda que temporariamente o aceso a cargos

públicos, ou por crime íaliinentar, de prevaricaçâo, subomo, concussã0, peculâto 0u contra a economia
popular, c0ntra o sistemâ Íinanceiro nacional, conlra as normas de deÍesa da concorÍência, ccnlra as relaÉes

de consumo, íê pública, ou a propriedade. (art. '1.011, § 1",CC/2002).

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Fica eleiio o Íoro da Comarca de São Luis do Marannâo paÍa

qualqueÍ açâo Íundada neste conlralo

E por se acharem peíeilo acordo, em tudo quento neste instrumento particular foi lâvrado, obrbafl'se a

cumpriÍ o presente contralo, assinando{ em 01 (uma) via de çual teor e foíma,

Sáo LuÍs - Ma, de 2016.

JOS UG STO P TANA MUNIZ ALMIR DE JE LEITE SIL A

RENATÂ MUN ILVA KAÍIA MUN VA
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.I1JNTÀ coxERctÀ! Do EstÀDo Do rÀRÀNEÁo

JUCEMA

cERrrprco o REorstRo g o6/0L/20L7 16!33 soB tl' 201608559{2
pEorocor,o: 1508559a2 Df, 22/L2/2016. C6D!GO Da VERTPTCÀçÃO:
1170006{882. NIRE: 71200210162.
Prr,ÀRts Do sÀaaB LIrÀ - líE

LÍLi.àn Íh.Eê.â Rod! j.Euês x.Àdoaç.
ÁEctETíPrÀ-oERtL

ÉÃo LÍÍ6, 06lot/20L7
IÚ. epr6..f.c11.tà.Eov.br

À vsuit itê itêltc atoérs.Àto, !ê lrprês.o, flc. áulêlto à côp.ov.ç5o ilê .u. .ut.Dt1cid.d. Eo. !ê.PêctlvoB Pottalá.
IDfor.ualo .cuá !êrP€êttvo. código. aIê v.tlftcrçõo
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Govemo do Éstado do l\raranhão
Secretaria de Estado de lndústria e comércio - SÉlNC
Juntâ Comerciâl do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cêrtfi@mos que as rníoíÍnaço€s âb3ixo constam dos doormenlos ârqu vâdos

Nd. EnprE rlál: PILARES DO SAIER lrDÂ

l$tur€2r Juídl€: S@i6dâdê Emprê§án. Limíada

Prcr@olo: VÀCr 900361 724

NIRE (Sede)
21200210162

CNPJ
23.607 .7 57 IOOO143

Data dc Ato Comtitutivo
t)4/01/19a9

lnício de Atividadê
15/,l2/1988

Obreto Social
coMÉRcto vAREJtsrA DE LtvRos; coMÉRcto ATACAD|SÍA DE LtvRos, JoRNAls E ourRAs puBLtcAÇóEs; coMÊRCto vAREJtsrA
ESpEctALtzÀDo DE EautpAMENTos E supRtMENTos DE tNFoRMAT|cA; coMÊRC|o vAREJtsrA DÊ ART|Gos DE pÀpELARtA; coMÉRCto
VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; OUTROS REPRESÉNÍANTES COMERCIAIS E AGENÍES DO COMÉRCIO
ESPECIALIZADO EM PROOUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORITENTE ( bícicletas, triciclos e oirkos veículos rccreativos, papel de parec,e e
similares, carpetes, tapetês ê outros âíigos de tapeçária, bíinquedos. Íos e fibras lêxteis benêíciadas, aÉigos de escritódo e de papelariâ, livros,
equipamentos e suprimentos de rnformátjcê, etc...); ATIVIDADES DE APoIO À EDUCAÇÁO, EXCETo CAIXAS ESCoLARES.

Capital Social
R$ 100.000,00 (cem mi, reais)
Capltal lntegralizado
R$ 100.000,00 (cem mil reais)

PoatG
ÉPP (Empresa de Pequêno

Porte)

PÉ2o de Duraçáo
lndeterminado

Dâdos do Sóclo
Nomê CPF/CNPJ
KAÍIA REGINA MUNIZ SILVA242.953.533-53
Nomê CPF/CNPJ
RENATAIVUNIZSILVA 027.306.533.50

^dmlnlstâdo.S
Administrador

Parlicipação no câpital
RS s0.000.00
Pa.ticipãçáô no cápital
R$ 50.000,00

E6Éclê de sócio
Sócio
E.Éciê de sócio
Sócio

TéÍmino do mandeto

ÍéÍmino do mandato

Siluação

Stetus
SEM STATUS

Ato/evcntos
307 / 307 - REENOUADRAMENÍO OE
MICROEMPRESA COMO EMPRESA OE
PEOUENO PORTE

Úhimo Arquivemênto
Oata
10/06/2019

Número
20190408090

nesta Junra comeÍoal ê §áo

Endêrêço Complêto
Avênida DANIEL DE LA TOUCHE, N'08, LOJA 08 COND VIA LA TOUCHÊ CENTER, COHAJAP - São LúíS/MA - CEP 65072-455

Dados do Administrador
Nome
KATIA REGINA MUNIZ SILVA
Nomê
RENATA À,IUNIZ SILVA

CPF
242.953.533-53
CPF
027.306.533-s0

Íóímino do mandato

Tárnlino do mândato

Esta cênidão Íoi emítidê âutomaücámenle em í r/11/2019, às 16:03:17 (horério de Erasilia).
Se imprcssa, verifcâr sua autênücidadê no https:/ 

^/xfir.emp.ctíacil.ma.gov.br. 
com o ódigo 5JLG3IZ.

rilililtIlilill
MACIg)0361724

Liliân Theresâ Rodrigues À,iêndonçê
Secretário Geral &

1de1
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t{lRE 2'1200210162

cllPJ 23,60?.?t/0001-4:|

Govemo do Estado do Maranhâo
Secretaria de Estado de lndústria e comércio - SÉINC
Juhta Comercial do Estado do Mâranhão

CERTIDÃO ESPECíFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Cârlifiêâmos qu6 as nÍomaço€s abairo constam dc6 doümenlos arqu vados
nesta Junlâ comêrcâl e sáo

Ehdêrêço Comploto DATIEL DE LA TOUCHE, NO OE, LOJA OE CONO VIA LA TOUCHE CENTER, COHAJÂP . Sáo LUí8/MA. CEP 65072..55

A ac6itaç.áo dêstâ cêítidão êslá condicionâde à Eêtâ c6rtidão íoi omiüda âutomaücamênl6 €rn 11/11/2019, à6 16:03:30 (horário dê BrasÍlia).
Se lmpressa, veÍificâr íra aulenticrdade no httFarrwrw..mp.n.ítoÍ.mâ.gov.br, com o c&igo TJCull{ÀEU.

ffiI[|ffiI[ilIl][
MÀC 19m361750

Lfun ftârâsâ RodÍi$É M.ndonçá
s.c,€lárida) Oa€l

\

Gêrtificamos que PILARES DO SABER LTDA
êncônlrase rêglstrâda nesta Junta Comêrcial, cômo sêguê:

Protocolo: N.IACl 900361 750

Situação

Stálrs
SEM STATUS

REENQUADRÂMENTO DE MICROEMPRESACOMO
EMPRESA OE PEOUENO PORTE
BALANCO
BALANCO
BALANCO
PROCIJRACAO
BAL,ANCO
ENOUADRAMENÍO DE MICROEMPRESA
CoNSoLIDAÇÁo DE coNTRATo/ESTATUTo
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
aLÍERACAO OÊ DAOOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CONTRATO

307

090

Arquivamêntoâ Poíori016s

Data

10/06/2019

04/01i 1989

20190408090

21200210162

Dêsêrição

'13/05/2019

11t951201à
04/0í2018
1510512017
1010312017
06,i01l2017
0610112017
06101t2011
10/'t0/1991

20190345780
20180373897
20180332783
20'170/84163
2017027982D
20160856191
20160855942
20160855342
00001122191

223
223

901

315
002
oo2
002

1de1
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03t1212019 Receita Fâderal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

o
HA I'lo

pi 10 ,.sI1 3_
;0ÀDt(Ç

I ,,,$To: ---*
NúMERo oE tNScRtçÁo
23.607.757/000í-43
MAÍRIZ

coMpRovANTE DE rNscRrçÃo E DE srruAçÁo
CAOASTRAL

05/01/í989

NOME EMPRESAR]ÂL

PILARES DO SABER LTDA

ÍJÍULO OO ESTABELECIMENTO (NOMÊ DÊ FANTA§IA)

PILARES DO SABER
PORTE

EPP

côo|Go Ê oEsÇRIÇÃo oA ATIIIDADE ÊcoNÔMIcA PRINCIPAL

47.614{í - Comórcio varejiata de livros

E OÊSCRIÇÃO DAS AÍIVIOADES E SECUN

45.47{{12 - Comórcio atacadista do livros, iomais e outras public.çóês
47,51-2{í - Comércio va..ibta êspocializâdo dê oquipamentos e supriÍrgntos de informáticâ
,í7,61{.03 - Comórcio vaíeiista de artigos de papelaÍia
47.63{{í - Comércio varsll8ta dê brlnquêdos ê artigos rocreativoE
i[6.184€9 - Oulros rsprcsêntanteg comqrciais e ag€ntes do comércio êspecializado em pÍodutos não êspêciÍicados
antorlormoúo
85.50.3.02 . Atividados dê loa ercato caixas oscolares

E OESCR OICA

206.2 . Sociedadê Em ria Llmltada

LOGRAOOURO

AV DANIEL DE LA TOUCHE

EAIRRO/DISTRIÍO

COHAJAP

COMPLÊMENTO

LOJA O8 COND VIA LA TOUCHE CENTER

MUNrclPlo
sAo Lurs Â

NÚMERO

08

CEP

65,072455

ÊNoÊREÇo ELETRôNtco
PILARESDOSABERDIST@GMAIL.COI,l.BR

ÍELEFONE

8424-4999 / 8189{558

ENTE FÊDERÀÍIVO RESPON EI (EFR)

SIÍUAçÀO CADASTRAL

ÂTÍVA
DAIA DA SIÍUAÇÀO CAOA§TRA!

031í112005

MOÍ|VO OE CAOASÍRAL

SIIUAÇÁO ESPECIAL OAÍA DA SITUAÇÀO ESPECIAL

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

Ymitido no dia 0311212019 às 09:46:07 (data e hora de Brasília). Página.1l1

wwwreceita,fazenda.gov,br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjíeva/Cnpjíeva_Solicitacao.asp 111
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ANEXO VI

Df,cLARAÇÃo DANDo crrNcm DE euE cuMpRE rLENAMENTE os
REeurslTos »e HnrrrrnçÃo

A
pREFETTURA MUNICIpAL nr, sÃo BERNARDo/MA
cotuttssÃo PERMANENTE Oe r-rcmAçÃo-ctr-
REF: EDTTAL Or, ltCnaçÃO PUBLTCA
pRecÃo PRESENCIAL sRP N" 02912019

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão n' 029/2019, que

cumprimos plenamente os requisitos de habilitação eígidos para participação no presente

certame.

São Luís - MA, 04 de Dezembro de 20i9

PILARES NC SABER LIDÀ

funau gvlu.niz §ikn
RG:16916ry22001-2

cPF 027 306.533-50

Pilares do Saber ltda
CtiPJ:23.607.757/0001-43 lnsc. tst., 12 512.68i 5

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

I (S8)3304-9801 @ Pilaresdosaberdisl@gmail.com
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ANEXO V

REQUERIMENTO DE BENEFÍCTO oO TRATAMENTO DIF.ERENCIADO E
onculuçÃo rARA MrcRof,MpRESAs E EMrRESAS DE pEeuENo

PORTE (LEI COMPLEMENTAR I23I2W6)

À
PREFEITURA MUNICIPAL oE sÃo BERNARDOA4A
coÀ,qssÃo eERMANENTE or LrcnaçÃo-cll
REF: EDTTAL Or rrcneçÃO pÚeLrCA
pRgcÃo pRSSENCIAL sRP N" 029/2019

Eu, Renata Muniz Silva, portadora da Carteira de ldentidade n' 16916022001-2

SSP-MA e do CPF/MF n' 027.306.533-50, representante da empresa PILARES DO
SABER LTDA,CNPJiI\4F N" 23.607.75710001-43, solicitamos na condição de

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

licitaÉo, modalidade de Pregão Presencial SRP n' 029/2019,seja dado o tÍatamento

diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei
Complementar no 1 23 I 206.

Declaramos ainda, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos

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

Como prova da referida condição, apÍesentamos 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 201 9

PILARES DC
qÇn4t4ful

ÉR LTDA
ititizSihn

RG: 16916C2200'l-2

cPF 027 30ff.53}50

Pilares do Saher ltda
CNPI: 23.607.i57/0001'43 lnsc. Est.: 12.512.687 5

9Av. 0aniel de La louche, n'08, loja 08, Cond. Via La Touche Center, Cohajap, São Luis- MA Cep: 65072"455

!" [98)3304 9801 @Pilaresdosaberdist@gmail.com
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