ALTERAÇÃO N" OS; "CÓNSÒÉlbkçÃO E ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE COELHO E VIEIRA LTDA

-ME

fH

i i:

JOStJE DE SOUSA COELHO, Brasileiro, naturalde São João dos Patos- Ma, casado em

regime de comunhão total de bens, empresário, RG n° 453.879 SSP —PI, CPF n°
206.896.163-68, residente e domiciliado na Rua Mario Andreaza S/n —Centro - São João
dos Patos - Ma - 65.665-000.

FABIANA VIEIRA DE SOUSA COELHO, brasileira, maranhense, solteira, empresária,
nascida no dia 17/01/1991, em São João dos Patos-MA, residente e domiciliada na Rua
Mario Andreaza, S/n - Centro - São Jt^ dos Patos - Ma - 65.665-000, RG n°
23526962002-9 SSP- MA e CPF n° 024.477.443-90

MANOEL CARLOS VIEIRA DA SILVA brasileiro, natural de São João dos Patos -

Ma, casado ém regime de comunhão total de bens, einpresário, residente e domiciliado na
Av. Presidente Médici S/n - São Francisco - São João dOsPatos ^ Ma - 65.665-000, RG n®
894.043 SSP-MA e CPF n° 265.731.563-15, únicos sócios que compõem a sociedade
empresar ial Ltda, sob a denominação de COEUBO E VIEIRA LTDA -ME, estabelecida
no Parque da Bandeira 218, Bairro Centro - São João dos Patos - Ma—65665-000, inscrita

no CNPJ sob o n° 04.817.197/0001-07, com registro na Junta Comercial do Estado do
Maranhão sob o NIRE 212005Í4897 em 12/12/2001, resolvem, assim alterar o Contrato
Social nas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Oendereço que era parque da Bandeira n° 218 —Centro —São
João dos Patos - Ma, 65.665-000, passa a sen Parque da Bandeira n° 238- Cenfro - São
João dos Patos - Ma - 65.665-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: Gcapital social da emprê^ que é de R$ 60.000,00 (Sessenta

Mil Reais), dividido em 60.000 (Sessenta Mil) quotas, devalor nominal de R$ 1,00 (Um
Real) integrallzado em moeda corrente do pais, i>ássa a ser de R$ 100.000,00 ( Cem Mil
Reais ) integralizando neste ato o valor deR$ 40.000,00 ( Quarenta Mil Reais ) e está assim
distribuído:
SOCIOS

QUOTAS

JOSUÉ DE SOUSA COELHO

20,000

FABIANA VIEIRA DE SOUSA COELHO
MANOEL CARLOS VIEIRA DA SILVA

65.000
15.000

100.000

TOTAL R$

%

20.000,00

20

65.000,00
15-000.00

100.000,00

65

15
100

CLÁUSULA TERCEIRA: Objeto Social:
Comercio varejista de artigos de annarinho - 4755-5/02

Comércio varejista de artigos depapeIaria-4761-0/03
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos - 4763-6/01

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria ede hí^ene pessoal - 4772-5/00

CLÁUSULA QUARTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ^ valor de suas

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

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao sócio JOSUÉ DE
SOUSA COELHO, com poderes e atribuições de sócio administrador, podendo,
outrossim, outorgar poderes a terceiros mediante instrumento pròcuratório competente,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social.
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ALTERAÇÃO N° 03/ •eONSÕliDÂÇÃO E ALTERAÇÃO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE COELHO E VIEIRA LTDA
-ME

CLÁUSULA SEXTA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro o
administrador, prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a laboração do
inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, ós lucros ou perdas apuradas.
Em vista às modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social, com as
seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: sociedade gira sob o nome empresarial COELHO E VIEIRA LTDA ME, e terá sede no Parque da Bandeira n° 238 - Bairro Centro - São Joãò dos Patos - Ma 65.665-0Ò0.

Parágrafo Único: a sociedade iniciou suas atividades no dia 12/12/2001 e seu prazo é por
tempo indeterminado.

CLÁUSULA II: O capital social da empresa que é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais),
dividido em 100.000 (Cento Mil) quotas, de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real)
integralizado em moeda correntedo país está assimdistribuído:
SOCIOS

QUOTAS

•

JOSUÉ DE SOUSA COELHO

20.000

FABIANA VIEIRA DE SOUSA COELHO
MANOEL CARLOS VIEIRA DA SILVA

65.000
15.000
100.000

TOTAL R$

%

20.000,00
65.000,00

20

65

15.000.00

15

100.000,00

100

CLÁUSULA IH:Objeto Social:
Comerciovarejista de artigos de armarinho - 4755-5/02
Comércio varejista de artigos dépapelaria - 4761-0/03
Comércio varejista de brinquedos è artigos recreativos - 4763-6/01

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria ede higiene pessoal - 4772-5/00

CLÁUSULA XV: 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 á venda,
formalizando, serealizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA V: Aresponsabilidade de cada sócio érestrita ao valor de suas quotas, má
todos respondem solidariamente pela integraiizaçâo do capital social.

CLÁUSULA VI: A administração da sociedade caberá ao sócio JOSUÉ DE SOUSA'
COELHO, com poderes e atribuições de sócio administrador, podendo, outrossim,
outorgar poderes a terceiros mediante instrumento procuratório competente, autorizado o
uso do nomeempresarial, vedado, ho. entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA VII: Ao termino de cada exercício social, em^ 31 de Dezembro o
^inismador, prestará cont^justificadas de sua administração, procedendo alaboração do

inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quptasj^os lucros ou perdas apuradas
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ALTERAÇÃO N' 03,' CONSOIáDÂÇÃO E ALTERAÇAO
CONTRATUAL DA SOCIEDADE COELHO E VIEIRA LTDA
-ME
: í .

CXÁUSULA Vn: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir óu fechar filiai, ou outra
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁÚSXJXAIX: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma rietíradá mensal, a titulo
de *^fo-Labore", observadas as disposições regulamentarês pertinentes.

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

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

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

CLÁUSULA XI: O administrador declara, sob as penas dalei, deque não está impedido
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou era virtude de condenação

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime Alimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa dá concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública,ou a propriedade.

CLÁUSULA XII: Fica eleito o foro da cidade de São João dos Patos - Ma, para o
exercício e o cumprimento dosdireitos e obrigações resutotes deste contrato.

E. pôr estarem devidamente contratados, assinmn o presente instrumento em 03 (Três) vias
de igual teor e forma, na presehçá' de 02(Ijuas) testemunhas presenciais, levam-no ao

registro na Junta Comercial do Bst^o do Maranhão, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.

São João dos Patos - Ma, 18 de Julho de 2014
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ÇOÊLHO ARMARINHO
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•marinho
Parque da Bandeira, 238 Centro - São João dos Patos CEP 65665-000 FONE (99) 3551-2349

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
pregão PRESENCIAL 16/2018
ABERTURA DIA 21 DE MARÇO DE 2018 ÀS 08:30 HORAS

' 5

, j

DECLARAÇAO DE aUALIFICAÇAO MICROEMPRESA
OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

,A A

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas aplicáveis, que a

,1''

empresa CoelhoJ ^ Vieira LTDA-ME,^(^nomlnação da pessoa jurídica), CNPJ n^

04.817497/0001^07i^é microempresa,"^nos—terrnos do enquadrjar^ento previsto na^^i

Sfeíffplèmentar n?'123, ^de'Í4ide"dezembro"dè~2006, cujos termos declaro^onhèceína; íntegra,

/
i
^ i
/
'*1 \ ' I
I •
I J I / '
V -*1 M
I'i estando
aptaf
p^ortanto, aexercerj
o|| d^jreito~de^ préijerênciajcomo"critério-de
desempate
no

\ %procedimento lícitatónio realizado mediante Pregão Presencial n,2~16/2018> bem còmojestando
Vd
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apta páraVexercerQ-direitó.de-ser hãbilitada-ainda. que osidocumentos de regularidade fiscal

apresentados contenham ressaivãs ou restrições, declarándõ^ normais, ciência dejqüe tais

ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 02 (dòis) dias úteis, contados da
Idireitõ^.à

São João dos Patos - MA, 21 de Março de 2018.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 12/12/2001
SOBONÚMERO:

I

20010339540

|protocolo: 01/033954-0

JALDOANTONIOOA SILVA ABREU

Einpresa:21 2 0051489 7

SECRETÁRIO GERAL

limo. Senhor PrcsUlL-nie da Junia Cotncreu.l do iA;acl() do Maranliao-Jin.

A sociedade (ou nr.na morcanúl "'Jividm.l
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igisirada nessa Juma Comercial sob oNlRl: n°
inscrita no CNPJ sob n®

,
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(übs; sonicme constai' esses dados

uando acomunicavão não se der juntamcmc com acniisiiíuivào).
declara, para os fins do
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UU l-wi
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n.L. 4®
da
Lei II
n° 9.841/99. que;

se enquadra na situação de microcmpresa;

. • ij

ovalor da recciia bruta anual da sociedade, no pre:.enie exercício, não excederá olimilo lixado no inciso 1do
i. 2° da Lei n® 9.841/99, observado o disposto no parágrafo 1" do mc.sniü artigo:

não SC enquadra em qualquer das hipótcse.s de exclusão relacionadas no an. 3° da mesma Lei.

)

^reseniada por iodos os sócios (sociedade linniaila.j;

.jjirescnlada por scu(s) direloiCcs) (sociedade anônima ou couperaliva);
• representada por seu titular (finiia inercantil Índi\ ídualj
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ÇOÊLHO ARMARINHO
^íTTlflO

CNPJ:04.817.197/0001-07

Parque da Bandeira, 238 Centro - São João dos Patos CEP65665-000 FONE (99) 3551-2349

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL 16/2018
ABERTURA DIA 21 DE MARÇO DE 2018 ÀS 08:30 HORAS

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO

SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

O signatário do presente, Manoel Carlos Vieira da Silva, CPF n^ 265.731.563-15 em nome da

EmpresaXoelhò e vièlra LTDA-ME, CNPJ:-04r817.197/0001-07; declara, sob as-p.enas .dá-Léi
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vQUè, apos o seu'cádastrameritb;, nenhum "fato ocorreu que inabilite está X participar do
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f Declara, outrossim, conhecer na íntegra o instrumento convocatório e qüe se

/ /submete a todosíos;sèus"tefrTiós, bem como "às dècisõésíomàdascóm^fundamento nèle è há ^
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'/ legislação aplicável.

H ; ! i I J \ J ly-i I

í U i ! [Ul I I U

V

São João dos Patos - MA, 21 de Março de 2018.
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r04.817.197/0001-0n
COELHO EVIEIRA LTDA.
Parque
da Bandeira, 218 •Centro

UCentro -CEP; 65665-000 .
ao João dos Patos • MAJ
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SIMPLES
NACIONAL

Simples Nacionàl - Consulta Optantes
Data da consulta: 20/03/2018

D Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz
CNPJ : 04.817.197/0001-07

A opção;pelo Simples Nacional e/óu SIMEliabrange todos os èstàbélecimentos da empresa
Nome Emprèsaríai: COELHO E VIEIRA LTDA

D Situação Atual

Situação nò Simples Nacional: Optante pelo Simplés Nacional desde 01/07/2007

ÍSituação no SIMEI: NÃO optánte pelo SIMEI
0

•

Períodos Anteriores

1

iOpções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem
Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
0 Agendamentos (Simples Nacional)

lÁqendamentos no Simples Nacional: Não Existem
0

Eventos Futuros (Simples Nacional)
zventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

G -r entos Futuros (SIMEI)

lEventos Futuros no SIMÈI: Não Existem

JmãoÁís.

ÇOÊLHO ARMARINHO
lTÍnhO

CNPJ;04.817.197/0001-07

Parque da Bandeira, 238 Centro - São João dos Patos CEP 65665-000 FONE (99) 3551-2349

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PREGÃO PRESENCIAL 16/2018
ABERTURA DIA 21 DE MARÇO DE 2018 ÀS 08:30 HORAS

DECLARACAO

Eu, Manoel Carlos Vieira da Silva, representante legal da firma Coelho e Vieira LTDA-

ME, CNPJ: 04.817.-197/0001-07, interessada em participar no Processo Licitatório {Pregão

Presencial m 16/2018), da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS, DECLARO, nos
termos dp subitem 4.1, do item IV, e sob as penas da Lei, que demos pleno atendímento aos
rianTiicitrkC de
Ho habilitação.
hahilitarSn
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Manoel Carlos Vieira da Silva
CPF: 265.731.563-15

RG n9 87.4043 SSP/MA

r04.817.197/0001-0r-]
COELHO E VIEIRA LTDA

Parque da Bandeira. 218 -Centro

UCentro -CEP: 65665-000 ,
ao João dos Patos - MA J
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, ÇOÊLHO ARMARINHO

<a£OELHOr

fmmnnhjO CNPJ:04.817.197/0001-07
Parque da Bandeira, 238 Centro - Sâo João dos Patos CEP 65665-000 FONE (99) 3551-2349

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PREGÃO PRESENCIAL 16/2018
ABERTURA DIA 21 DE MARÇO DE 2018 ÀS 08:30 HORAS

DECLARACAO

•'1A
Coelho se ,Vieira LTDA-ME, CNPJ: \04.817.197/0001-07, por intermédio de seu

representante legal o-Sr, (a) Manoel Carlos-Vieira da Silva/RG nSí 89.4043 SSP/MA, CPF-nS
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'265.7,31.563-15,/Declara
,pa|ra fins)\ que
"recebeu; todos ]psj• documentos
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necessários

ao

j I esclarecimento de sua participação ;no certame,: e; que tomou^cònhecirnento de

' l informações ^e das condições locais) para o comprimento das obrigações do óbj

licitação./—
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São João dos Patos - MA, 21 de Março de 2018.

Manoel Carlos Vieira da Silva
CPF: 265.731.563-15

RG n9 87.4043 SSP/MA
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COELHO EVIEIRA LTDÀ:
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