ALBERTO SOUSA
ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRaO LIDA.

PREGÃO PRESENCIAL n" I0/2018/SRP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE
PREÇOS
PARA
CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS

PRÉ-MOLDADOS.

LICITANTE: ALBERTO SOUSA

ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 73.759.656/0001-66

"CREDENCIAMENTO"

Pc. São João. 986 - Centro - 65665-000 - São João dos Patos/MA - Fone/fax: (99) 35512035 - www.albertosousa.com.br

ALBERTO SOUSA
ÊNGQvmí^INDÚSTÍ^g COMÉRCIO LTDA
À

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Pregão N° 10/2018
Processo N° 11600/2018

PROCURAÇÃO

A ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ n.° 73.759.856/0001-66, com sede à Praça São João, 986, Centro, São
João dos Patos / MA, neste ato representada pelo diretores, LUIZ ALBERTO
LOPES DE SOUSA, RG: 736.263, CPF: 269.008.743 - 04, brasileiro, casado,
sócio gerente, natural de São João dos Paros / MA, residente à Rua João

Pessoa, 210, Centro, São João dos Patos / MA, pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor FILIPE COELHO DE
SOUSA, RG: 235843820021 SSP-MA, CPF:029.799.923-05, brasileiro, casado,
gerente financeiro, residente na Travessa Péricles Machado, 86, centro, São

João dos Patos / MA, ,a quem conferem amplos poderes para junto à

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais)
praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na
modalidade de pregão n.° 10/2018 (ou de forma genérica para licitações em
geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda,
poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir,
firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
CoUn

l^gubstabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes,
dápdo tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para Licitação: Pregão N°
/sT

Oil

São João dos Patos / MA, 19 de Fevereiro de 2018.
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/ ^íí^teraçãon^os, e consolidação contratual da sociedade empresária ALBERTO
SOUSA ENGENHARIA iNDtiSTRIA E COMERCIO LIDA

LUIZ ALBERTO LOPES DE SOUSA, brasileiro, casado, regime de bens Comunhão Parcial, data de
nascimento 18/10/1966, Engenheirovh° do CPF:269.008.743-04, n® do RG 736.263 SSP-PI, residente e
domiciliado na Rua João Pessoa, 21-0, rBairío Ceritro, São João dos Patos - MA, CEP 65665-000, e o Sr.
DOMINGOS FERREIRA DE SOUSA, braslieito, casado . coiounhão universal, data de nascimento
25/09/1938, comerciante, n° do CPF 074.727.303-00, n® do RG 152.122 SSP-PI, residente e domiciliado na
Rua Cícero Nelva, 628, Bairro Centro, Barão de Grajau - MA, CEP 65660-000. Únicos sócios da
Sociedade Empresária Limitada "ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA'',

com sede na-Praça São João, n°.986, Bairro Centr,ò, São João dos Patos- MA, CEP 65665-000, registrada,
na Junta Comercial do Estado do Maranhão- JU6EMA, sob o NIRE n® 21200332144, e Inscrita no CNPJ
sob o n® 73.759.656/0001-66.

Resolvem, assim, alterar e consolidar contrato social mediante a seguinte cláusula e condição:
1° - O capitai soclai que era R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais ) dividido em 80.000 ( oitenta mil). quotas
de valor nominal R$ 10,00 ( dez reais )cada quota, já integraiizadas em moeda corrente do País, pêlos
sócios:

^
Sócio
Luiz Alberto Lopes de Sousa
Domingos Ferreira de Sousa
Total

N-de Quotas

%

68.000^ •

85

12.000 .

15

80.000

100

Valor R$

680.000,00
• •' 120.000,00
800.000,00

Passara a ser R$ 900.000,00 (novecentos ml! reais ) dividido em 90.000 ( noventa<mll). quotas de valor
nominal R$ 10,00 (dez reais )cada quota, já integraiizadas em moeda corrente do País, pelos sócios:
Sócio

N- de Quotas

%

Luiz Alberto Lòpes^^de Sóusa

76.500

85

Domingos Ferreira de Sousa

13.500

15

90.000

.100

Total

Valor R$

'

765.000,00
135.000,00
900.000,00

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:
Cláusula Primeira - A sociedade gira sob o nome empresarial ALBERTO SOUSA ENGENHARIA
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e tem sede e domicílio na Praça São João, 986, Bairro Centro, São João
dos Patos - MA, CEP 65.665-000 (art. 997, 11, CC/2002)

Cláusula Segunda - O capital social é R$ 900.000,00 (novecentos mil reais ) dividido em 90.000 { noventa
mi!). quotas de valor nominal R$ 10,00 (dez reais )cada quota, já integraiizadas em moeda corrente do
País, pelos sócios:
Sócio

Luiz Alberto Lopes de Sousa
Domingos Ferreira de Sousa
Total

N- de Quotas

®/o

76.500

85

13.500

15

90.000

100

Valor R$
765.000,00
135.000,00
900.000,00

Clausula terceira - O Objeto Social é:
Atividade Principal 4120-4/00 Construção de edifícios;

Secundarias;-2330-3/01 Fabricação de estrutura pré-moldados de concreto armado; 2330-3/02 - Fabricação
de artefatos de cimento para uso na construção; 4221-9/02 - Construção de ^estação-de redes de
distribuição de energia elétrica; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 42219/04 - Construção de estação e redes de telecomunicação; 4221-9/05 - Manutenção de estação e redes de
telecomunicações; 7732-2/01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para cons'trução-:sèm operador,
exceto andaimes 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4213-8/00 - Obras de urbanização - Rua,
Praças e Calçadas; 4313-4/00 - Obras de Terraplanagem; 4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, ei construção correlata,

exceto obras de irrigação; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4299-5/01 - Construçac'
de instalações esportivas e recreativas; 4211-1/01 Construção de rodovias e-ferrovias; 421:
Construção de obras-de-arte especiais; 6810-2/01 Compra e venda de imóveis próprios; 6810-2/02
de imóveis próprios.

Clausula Quarta- A.sociedade iniciou suas atividades- em 10/11/1993 e seu prazo de dura
indeterminado, (art. 997, il, CC/2002)

V

W

OouvoJ

JUSTA CCWERCIAl. DO ESTADO CO MAPANHAO
PRESIDENTE DUTRA

— fV

WiSlliU»! .'

13/082896-3 .

U

U

w

Junta Comarclaldo Estado do MaranhSo
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Certifico o Registro em 04/12/2013 Sob N° 20130828963
Protocolo ; 130828963 de03/12/2013 NIRE: 21200332144

«n r»X:M & ALBERTO
SOUSA ENGENHARIA INDÚSTRIA ECOMÉRCIO LTDA
aUUblVlA.
,.^gj^çg,g.^2295BAB80E23B1E8851ClA5A9B05BC693E3BE44
São Luís. 04/12/2013

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretárlo(a) Geral
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Clausula Quinta - As quotas são indivTsívers e não Vcle>ão ser"cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de
preferencia .para a sua aquisição sepostas à vapsla, furjnali^ííndtír-íje realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente, (art. 1.056, arL1t.0fi3, CC/^02).^^
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Cláusula 'Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social, (art. 1.052, CC/2002)
Cláusula Sétima - A administração da sociedade cabe a Luiz Alberto Lopes de Sousa, com os poderes e
atribuições de Sócio Administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio,
(artigos 997, yi; 1.013.1.015,1064, CC/2002)
Cláusula Oitava - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará

contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do baíahço patrimonial e
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, oslucros ou perdas
apurados, (art. 1.065, ec/2002)

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao térrnino.do exercício social, os sócios deliberarão sobre

as contas e designarão administradora quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2® eart. 1.078, CC/2002)

Cláusula Décima. - A sociedade poderá a qualquer,tempo, abrir'ou fechar.filial qu outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

|
f

Cláusula Décima Primeira. - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de

"pro labore", observadas as disposições reguíamentares pertinentes.

Cláusula Décimo Segundo. - Falecendpc.ou interditado,,qualquer-sòcio, :a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e oincapaz. Não sendo possível ou inexistindo

do(s) sócio(s) remanescentefs). ovalor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situaçao
patrimonial da sociedade, àdata da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único -Omesmo procedimento será adotado ern outros casos em que asociedade se
resolva em relação aseu sócio.- (art. 1;028 e art. 1.031, CC/2002)

Cláusula Décima Qd ^
curhprimento dos direito

E por estarem

j.para o exercício e o

Fica eleito o foro de São João dos Patos - MA
igações resultantes deste contrato.

justos econtratados assinam opresente instrumento em 03 vias.
dos Patos - MA, 25 de novembro de2013

LuizAlberto Lopes de Sousa
Sócio Administrador

^pl\ÍÀhr(- Jf

ommgos l-'erreira de Sousa
Sócia Quotista

^

Junta Comercialdo Estado do Maranhão

Certifico oRegistro em 04/12/2013 Sob N* 20130828963
Protocolo: 130B28963 de03/12C013 NIRE; 21200332144 .
JUGBMA

ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDÚSTRIA ECOMÉRCIO LTDA
Chancela: 1C295BA08OE23B1E6851C1A5A9BO5BC693E3BE44
São Luís. 04/12/2013

CLEDINICE BASTOSDAFONSECA
Secretárlo(a) Geral
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11/01/2018

Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inldôneas e Suspensas

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencla.gov.br
Vocô está em:

Intclo » CEXS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS (CEIS)
O Cadastro Nacional de Empresas Inldôneas e Suspensas (CEIS) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Gera! da União que tem como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNP3; I [73759656000166
Nome, Razão Social ou

jfOpcionai)

Nome Fantasia:

Tipo de Sanção: j [Todos
Quantidade de registros encontrados: O

Data: 11/01/2018 09:33:10

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:
CNPJ/CPF: 73759656000166

Página 1/1

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra ildtantes e fornecedores. As Informações aqui veiculadas são de Inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais Informações nem pelos eventuais danos diretos ou Indiretos
le delas resultem causados a terceiros.

Designação do apenado, conforme informado pelo órgão sanclonador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
** Constatou-se que o nome Informado pelo órgão sandonador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federai, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. O nome constante do cadastro da Receita Federai pode ser verificado dicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no

nome do sancionado ou uma Inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sandonador.

http://www.portaltransparencia.gov.br/c0is/?cpfCnpp73759656OOO166&nome=&tipoSancao=

'"
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/01/2018 às 09:31) não consta registro no Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao
CNPJ n® 73.759.656/0001-66.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço; httD://www.cni.ius.br
através do número de controle: 5A57.4B12.3E02.4290

Gerado em: 11/01/2018 as 09:31:30

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

ALBERTO SOUSA
ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

ALBERTO SOUSA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,

CNPJ

n® 73.759.656/0001-66, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para

fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2018, para registrar preços de
fornecimento de materiais pré-moldados do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS MA, em cumprimento do previsto no ineiso VII do artigo 4° da Lei n.° 10.520, de

17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no Pregão
supracitado.

São João dos Patos 21 de Fevereiro de 2018
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Pç. São João, 986 - Centro - 65665-000 - São João dos Patos/MA - Fone/fax: (99) 35512035 •
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