ALTERAÇÃO N° lÓ, CONSOLIDAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE POSTO TROPICAL
LTDÁ-EPP
RENATA NOLETO SILVA GONÇALVES, Brasileira, natural de São Luis - Ma, casada

em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do RG d° 96238298-1 SSP

- Ma, CPF n° 889.995.723-15, residente e domiciliada na Av. Mario Bezerra 700 - Centro
—Barão de Grajaú —Ma —65.660-000.

MARIA DE LOURDES NOLETO E SELVA, brasileira, maranhense, viúva, empresária,
nascida no dia 20/05/1931, em São João dos Patos - MA, residente e domiciliado na Av.
Mario Bezerra, 700 - Centro - Barão de Grajaú - Ma - 65.660-000, portadora do RG n°
711.175 SSP-DF e CPF n° 361.258.813-34.

Únicos sócios que compõem a sociedade empresarial LMa, sob a denominação de POSTO
TROPICAL LTDA - EPP, situada na BR 230, km 95, Bqirro Olaria - São João dos Patos -

Ma - 65665-000, CNPJ n® 02.988.321/0001-71, com regisfto na Junta Comercial do Estado
do Maranhão sob o NIRE 21200450449 em 01/02/1999, com filial situada na cidade de

Barão de Grajaú - Ma, na Rod. BR 230 n® 1000 - Bairro Vereda Grande - 65.660-000 com
registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n® 21900180703 em 26/07/2007

e no CNPJ sob o n® 02.988.321/0002-52, resolvem assim adequar e consolidar o Contrato
Social nas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da empresa que é de R$ 150.000,00 (Cento e

Cinqüenta Mil Reais), dividido em 150.000 (Cento e Cinqüenta Mil) quotas, de valor
nominal de R$J,00 (Um Real) integralizado em moeda corrente do país está assim
distribuído:
TOTAL R$

%

148.500

148.500,00

99

1.500

1.500.00

1
100

SÓCIOS

QUOTAS

RENATA NOLETO SELVA GONÇALVES
MARIA DE LOURDES NOLETO E SILVA

1.000

150.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa possui uma filial situada na Rod. Br 230 n® 1000,
Bairro Vereda Grande - Barão de Grajaú - Ma - 65.660-000, com registro na Junta
Comercial do Maranhão sob o n® 21900180703, em 26/07/2007, e no CNPJ sob o n

02.988.321/0002-52, com capital Social no valor de R$ 75.000,00 ( Setenta e Cinco Mil
Reais), na qual constará asmesmas alterações especificadas neste ato.
CLÁUSULA TERCEIRA: A atividade da matriz é:

Comercio Varejista deCombustíveis para veículos Automotores - 4731-8/00
Comercio Varejista de Lubrificantes - 4732-6/00.

Serviços de Manutenção e.Reparação Mecânica de Veículos Automotores —4520-0/01
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - 4930-2/03

CLÁUSULA QUARTA: Aatividade da fihal é:
Comercio Varejista dè Combustíveis para veículos Automotores - 4731-8/00
Comercio Varejista de Lubrificantes - 4732-6/00

Serviços de Manutenção eRÍeparação Mecânica de Veículos Automotores - 4520-0/01
TransporteyRodoviário de PrbHütóSiPerígosos - 4930-2/03
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CLÁUSULA QUINTA; A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas

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

CLAUSULA SEXTA; A administração da sociedade caberá a sócia RENATA NOLETO

SILVA GONÇALVES, com poderes e atribuições de sócia administradora, podendo,
outrossim, outorgar poderes a terceiros mediante instrumento procuratório competente,

autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro o
administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo aíaboração do
inventario, do baknço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos

socios, na proporção de suas quotas, oslucros ouperdas apuradas.

r

Em vista às modificações ora ajustadas, consnlirta-se o cnntrafn ^n.-ial

a.

seguintes cláusulas;

CLAUSULA I: sociedade gira sob o nome empresarial POSTO TROPICAL LTDA EPP, e terá sede na Br 230 Km 95 - Bairro Olaria - São João dos Patos - Ma - 65.665-000

OM^^^

1000 - Bairro Centro - Barão de Grajaú - Ma- 65.660-

Parágrafo Único: asociedade iniciou suas atividades no dia 01/02/1999 eseu prazo épor
tempo indeterminado.

CLÁUSULA U: Ocapital social da empresa que éde R$ 150.000,00 (Cento eCinqüenta

Mil Reais), dividido em^ 150.000 (Cento eCinqüenta Mil) quotas, de valor nominal de R$
1,00 (Um Real) integralizado em moeda corrente do pais está assim distribuído:

r

SÓCIOS

QUOTAS

RENATA NOLETO SILVA GONÇALVES
MARIA DE LOURDES NOLETO E SILVA

148 500
1.500

150.000

TOTAL R$

%

148.500,00

99

1.500.00

1

150.000,00

CLÁUSUIpV ni:'A atividade damatriz é:

Comercio y^eJista de^Cqmbiisííveis para veículos Automotores - 4731-8/00
Comercio Varejista de Lubrifíc^tes - 4732-6/00

Serviços de Manutenção eReparação Mecânica de Veículos Automotores - 4520-0/01
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos -4930-2/03

CLÁUSULA TV: Aatividade da filial é:

Comercio Varejista de Combustíveis para veículos Automotores - 4731-8/00
Comercio Varejista de Lubrificantes - 4732-6/00

Serviços de Manutenção eReparação Mecânica de Veículos Automotores - 4520-0/01
Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos - 4930-2/03
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CLÁUSULA V: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição, se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VI: Aresponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA VII: A administração da sociedade caberá a sócia RENATA NOLETO

SILVA GONÇALVES, com poderes e atribuições de sócia administradora, podendo,
outrossim, outorgar poderes a terceiros mediante instmmento procuratório competente,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social.

r

CLÁUSULA VIII: Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro o

administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo alaboração do
inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas

CLÁUSULA IX: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial, ou outra

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA X: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo
de "Pro-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua
atividade com os herdeiros e sucessores, não sendo possível, ou inexistindo interesse destes
ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

r

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII; A administradora declara, sob aspenas da lei, de que não está impedida
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda <^e

temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
fmanceiro nacional, contr;a normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA XIII: Fica eleito o foro da cidade de São João dos Patos - Ma, para o

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, pôr estarem devidamente contratados, assinam opresente instrumento em 03 (Três) vias
de igual teor e forma, na presença de 02(Duas) testemunhas presenciais, levam-no ao
registro na Junta Comercial ído-Estado do Maranhão, para que produza seus Jurídicos e
legais editos.
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TABELIÃO
•
Dr. Tito Antônio de Souza Soares
SUBSTITUTO .
Fábio Tito Soares

Rua do Sol, I56-A
São Luís - Maranhão • -'

Livro n.® 746

Ato: 139/2018-P

- ]

Selo: 026.421.820/

•'ív
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procuração bastante que FAZ: POSTO TROPIcklTDA-EPP.

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos- dezoito (18)i dias do
mes de janeiro, do-ano de dois mil edezoito (2018)/nesta cidade de São,Luís',^Capital do Estado/
do Maranhao, -neste- Serviço .Notarial, situado na Rua do Sol,-d56/A, Cehtfòí perante mim
^0"^? O^utorgante:
sede321/Ó001na ROD'
ER 230, KM 95, s/n®-^ OMa>^São
João dosPOSTÇO'TROPICAL
Patos/MÂ, inscrita'noLTÍA-EPP;
CNPJ sob n°bom
Ó2.988
71, neste ato representado ponsua sócXa RENATA NOLETO SILVA GONÇALVES: brasileira,

„o ^9623829'81-SEJÜSP/NÍA, CPF n?. 889.995.723-1/
^
dentista,^ identidade n<'
fdiação:^
^Raim^do Nonato e Silva eLucimary Noleto Lira e Silva, residente, na-Rua das'Garoupas,-}Gasâ'
•43, Quadra 04, Calhp, nesta cjdade;' Sendo a representante ^da Oútorgante reconhecidas e
identifeda como aprópria por liiim Escrevente einjace dos documentos dè identificação que me
foram apresentados e^de cuja capacidade'jurídica, dõú^ fé: E,-por ela me foi dito que, por este
casada,
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oia, viiic ,iui, uuu quc, por csie

nomeia e constitui seu bastante procurador LELSON' DE /
t

.

Cr
gerente.
236232520021SSP/MA
e 6pF n®a s
024.526.613-50,
residentebrasileiro,
na Rua docasado,Campo^n®
1l.l^iIdentidade
Bairro Cajázeiras,
São João dos Patos/MA*
quem outorga amplos eilimitados poderes p^ã gerir eadministrar afirma oútorgante/representá-la '

per^te ^ Rep^içpes^ Pqblicas,vFedejais, Estaduais, ^Municipais e Autarquias, Bancos e" '
estabelecimentos bancários èfcome^iais de-todo territóijp nâcionáí, inclusive Báhco.^db Brasil S/A
Caixa Econômica Federal, Banco Bfadesco, Banco Itk; Sánt^dèr, Banco do.-Nordeste dò Brasil-

b/A, podendo abpr/, mpvimentar eenceirar/çpntàs bahcánas,TSfázendo-depósitósHretiradasremitir- assinar eendossàf-cheqües, requisitar talões depfieques, solicitar-saldos èxextratoslde^contás, emitir
assinar,yendossar e avalizar.-Notas Promissórias, emitir, assinar/ aceitar' e.déscqntar Duplicatas'
requisitar cafíao eletrômco, mpviment^ conta coirente comycartão eletrônico, cadastrar, álterar e-

desbloque^ senhas, receber toda èqualquerrimportâniia que lhe seja devida, paásar recibos edar

quitaçao, admitir edemitir empregados, assih^daos respectivos contratos.de.trabalho e-de-rescisãó,^ •
paiticip^ de^icitações/comprar éjender mercadorias de seu r^o, cumprir exigências, 'réqubrendó;
praticando e assinando^:tudo ormaiè que se tomar necessário-^ao bom e.fiel cânprimento" deste V

mandato, inclusi^^e substabelecer. Adsim odisse, do que douTé eme pediu este instrumento, que lhe

Vcopforme, aceita e assina com a representante',da Óutorgante. Eu, FRAÍsíCISCA '
QnEscrevente'Juramentada,
a.4igitei.
E eu,/ÇLAUDIO
TITO
j
TT vao^bsto subscrevi no impedimento ocasional
do Tabelião.-São
Luís (MA)
18 i

de janeiro deM.8M^^

noje. Lu,-
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POSTO TROPICAL LTDA,
CNPJ N° 02.988.321/0001-71,
ENDEREÇO BR 230, KM 95, S/N, C

CIDADE: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, CEP 65665-000.

À
PRÉFEITÜRA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO PRESENCIAL 02/2018
ABERTURA DIA 25 DE JANEIRO ÀS 10:30 HORAS

DECLARACAO

Eu, Leison de Sousa Carvalho, representante legal da firma Posto Tropical LTDA-EPP,

CNPJ: 02.988.321/0001-71, interessada em participar no Processo Licitatório (Pregão Presencial

N9 02/2018), da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, DECLARO, nos termos do
subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendimento aos requisitos de
habilitação.

São João dos Patos - MA, 25 de Janeiro de 2018.

Representante legal
Leison de Sousa Carvalho
CPF: 024.526.613-50

RG ns 236232520021SSP/MA
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POSTO TROPICAL LTDA,
CNPJ N" 02.988.321/0001-71,

ENDEREÇO BR 230, KM 95, S/N, C

CIDADE: SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, CEP 65665-000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO permanente de licitação - CPL
PREGÃO PRÉSENCIAL 02/2018
ABERTURA DIA 25 DE JANEIRO ÀS 10:30 HORAS

DECLARAÇÃO

Posto Tropical LTDA-EPP, CNPJ: 02.988.321/0001-71, por intermédio de seu
representante legal o Sr. (a) Leison de Sousa Carvalho, RG ns 236232520021 SSP/MA e do CPF
n5 024.526.613-50, Declara para fins, que recebeu todos os documentos necessários ao
esclarecimento de sua participação no certame, e que tomou conhecimento de todas as
Informações e das condições locais para o comprimento das obrigações do objeto desta
licitação.

São João dos Patos - MA, 25 de Janeiro de 2018.

Representante legal
Leison de Sousa Carvalho
CPF: 024.526.613-50

RG n5 236232520021 SSP/MA

12.161.986 ^

OST'0 TRü i- '.CA'f C£P

