VIRGUS FOTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA
RUAMÁRIO ANDREAZA, 933 CENTRO (99) 3551-2749
SÃO JOÃO DOS PATOS-MACNPJ: 13.973.863/0001-97

ANEXO v m

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DEFATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Osignatário do presente^VIRGULINO GONÇALVES DE SOUSA NETO em nome
daEmpresa VIRGUS FOTOS E COMUNICAÇÃO VISUAL, declara, sob as penas da Lei que, após o seu
cadastramento, nenhum fato ocorreu que inabilite está a participar do PREGÃO PRESENCIAL 24/2018.
Declara, outrossim, conhecer na integra o instrumento convocatório e que se

submete a todos os seus termos, bem como às decisões tomadas com fundamento nele e na legislação
aplicável.

São João dos Patos 25 de Abril de 2018

VIRGULINOGeNÇACTB^DE-SOUSA NETO
RG n®37535894-á SSP - MA

%SmFeto(SimiiHcaçãiJÊ.
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VIRGUS FOTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

RUAMÁRIO ANDREAZA, 933 CENTRO (99) 3551-2749
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CNPJ: 13.973.863/0001-97

ANEXO v n

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Pregão N" 24/2018
Processo N° 14400/2018

DECLARAÇÃO DE
QUALIFICAÇÃO MICROEMPRBSA
OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e

multas aplicáveis, que a empresa VIRGUS FOTO COMUNICAÇÃO VISUAL(denomínação da pessoa
jurídica), CNPJ n® 13.973.863/0001-97 é mícroempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório realizado
mediante Pregão Presencial n° 27/2017
, bem como estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de regularidade
fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou
restrições deverão ser supridas no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados da data de publicação da

mologação deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo da sanções previstas
lio artigo 81 da lei federal n° 8.666/93.

dos Patos 24 de Abril de 2018

ComouÕmdeSim
Nome: VIRGU

VES DE SOUSA NETO

CflC 010674-0/MA
Contâdrr

RG n®37535894-3 SSP - MA
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VIRGUS FOTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LIDA

RUA MÁRIO ANDREAZA, 933 CENTRO (99) 3551-2749
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CNPJ: 13.973.863/0001-97

ANEXO VI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Pregão N- 24/2018
Processo N° 14400/2018

DECLARAÇÃO

Eu, VIRGULINO GONÇALVES DE SOUSA NETO, representante

legal da íirma VIRGUS FOTO E COMUNICAÇÃO VISUAL, interessado em participar no Processo
Licitatório (Pregão N° 27/2017), da PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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 24 de Abril de 2018

Nome VIRGULINO GONÇALVES DE SOUSA NETO
RG n®37535894-3 SSP MA

,3.973.863l0001"9r
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:: CONTRATO SOCIAL DE CO?fôTÍTmÇÃO DE I^CfiEDADE EMPRESARIA LIMITADA.

•.VIRGU'S FOTOS COMÜNICACÂO VISÜâLÍLTOA. DÉ ACORDO COM ALEI N.°10.406
DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

j

Pelo

presente

j

>

r

instrumento

s j

particulãr de

contrato,

VIRGULINO

GONÇALVES DE SOUSA NETO, brasileiro, casado sob regime de
comunhão parcial de bens, empresário, nascido na cidade de São João
dos Patos -MA em 16/07/1969, portadora da Cédulà de Identidade Rg.
N® 375358943, expedida pela SESP/MA em 27/10/1994 e CPF. N®.
482.502.673-04, residente e domiciliado na cidade de São João dos

Patos/MA, na Rua Mario Andreaza, n®. 933, Centro, CEP. 65.665-000;

LUCILÈNE;^MARIA ALVES DE SOUSA, brasileira, casada sob regime
de comunhão parcial de bens, empresária nascida na cidade de São
João dos Patos -MA, em 23/06/1973, portadora da Cédula de Identidade
N.® 0671672967, expedida pela :GEJUSPC/MA em 18/11/2002 e CPF N®.
562.741.903-25, residente e dómiciliado na cidade de São João dos

Patos/MA, na Rua Mário Andreaza, n®. 933, Centro, CEP. 65.665-000;
tem entre si, jüsto e contratado a constituição de uma Sociedade

Empresária Limitada que se regerá apelas- cláusulas e condições
seguintes e, nas omissões, pela legièlaçâo específica que disciplina essa
forma societária:

CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL

A sociedade girará sob a Denominação Social de:" VIRGÜ'S FOTOS COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA.

CLAUSULA II - SEDE

A sociedade terá sua sede social na cidade de São João dos Patos/MA, ha Rua Mario
Andreaza, n®. 933, Centro, CEP. 65.665-000* e não terá filial no momento, mas poderá

abrir ou fechar a qualquer tempo, mediarité alteração contratual assinada por todos òs
sócios, obedecendo às disposições legais vigentes:
CLAUSULA III • OBJETIVO SOCIAL

O objetivo social da sociedade será: CNAÊ N? 1813^0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL
PARA USO PUBLICITÁRIO; CNAE N® 1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA

OUTROS USOS; a impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios,
cartões de apresentação, e de mensagens, diplomas, convites, contas telefônicas, extratos
bancários, etc.); CNAE N® 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
EQUIPAMENTOS

E

SUPRIMENTOS

DE

INFORMÁTICA;

CNAE

N® 7420-0/01

-

ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA;
CNAE N® 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS.

CLAUSULA IV^ DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

Asocie^de iniciará suas atividades na data do arqui

prazQ/^ duração será por tempo indeterminado.

seu contrato social, e seu
yi
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Contrato social de coNSTErüíção de sociedade empresaria limitada.

VIRGíyS FOTOS COMUNIC-AÍJAÔ •^stíXLitDAi. DE ACORDO COM ALEI N.n0.406

DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

CLÁUSULA V- CAPITAL ^Ch4L : : :

;

:

:

/« .

u

Ocapital social será de Rf13Õ:000.0D (oitenta mil'reais) dividido em 80.000 (oitenta mil)
quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada, e subscritas em:

VIRGULINO GONÇALVES DE SOUSA NETO, 64.000 quotas, no valor de R$ 64.000,00
LUCILENE MARIA ALVES DE SOUSA, 16.000 quotas, no valor de
R$ 16.000,00
TOTALIZANDO,
80.000 quotas, no valor de
R$ 80.000,00

Parágrafo Primeiro ^ Ãs quotas subscritas üõ integralizadas, neste ãto^
proporcionalmente a cada sócio em moeda corrente do país.

Parágrafo Segundo - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e esta limitada a
Importância total do capital social, respondendo todos solldariamente pela integralizaçao do
'L/

capital social.

Parágrafo Terceiro - As Quotas de capital desta sociedade são impenhoráveis,

incomunicáveis e Inalienáveis no principal e quanto aos frutos e rendimentos de quaisquer

naturezas, facultado aos sócios o direito de deduzir defesa cabível contra a entrada de
novo sócio que não goze da confiança de todos.

Paráarafo Quarto - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais,
conforme estabelece oartigo 1.054 c/c oartigo 997, VIU, do Código Civil, Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA VI - FXPRESSÃQ DE FANTASIA

fotoq

A sociedade terá como expressão de fantasia o nome de. VIRGUS FOTOS
COMUNICAÇÃO VISUAL.
,
\
CIAUSULAVII - ADMINISTRAÇÃO

AAdministração da sociedade será exercida pelo sócio VIRGULINO GONÇALVES DE

SOUSA NETO, devidamente qualificado neste instrumento, que assinara isoladamente em

todos-os documentos sociais, ficando autorizado o uso do nome empresarial, dispensarido0de caução e investido dos mais amplos poderes, podendo representá-ià em juizo ou fora
dele nas relações com terceiros, nas repartições públicas federais, estaduais e municipais,

autarquias, estabelecimentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os atos
legais atinentes ao exercício das atividades da empresa, assinando isoladamente todos os
documentos necessários à gestão dos negócios, podendo inclusive nomear procuradores-,
desde que com prazo determinado e poderes específicos.
CLAUSULA VIII-RETIRADA

..

.

Os Sócios no exercício da administração da sociedade terão direito a uma retirada mensal
a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite
estabelecido pela legislação do imposto de renda.

_

.^^ ^

,

Parágrafo Único - Acritério dos sócios e no atend^enfò óà propna sociedade, o total ou

parte dos lucros poderá ser destinado à formado /d4 /qfeervas de lucros, no cnténo
^ibelecido pela Lei n° 6.404/76.
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CLAUSULA IX - EXERGÍCIÕ SftriAj • ; '

i 1

pelos socios na proporção de suas quotas de capital.
CLAUSULA X- NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

CLAUSULA XI - DAS QUOTAS

ír.Piro!f =± sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
rnSc
T T d o outro sócio, cabendo, em igualdade dfprTco e
CLAUSULA XII - FALECIIVIENTO. INTERDIÇÃO EIMPEDIMENTO DF finrir.
"• <l»aH"r um doa .éoloa, .

do falecimento, levantados em balanço geral da sociedade

=S;Si?S=l't==X'S=3Sri3

S^ss=í^.=£.2is
de Curatela, expedido pela autoridade judiciária competente.

Sgüír^aM;?a°d?ÍL3^.í'f

' "f

rS

sodm d

^

CLAUSULA XIII • DA DISSOLUÇÃO

ôfeSiS
efetuando-se os respectivos pagamentos na
.

pk/l

VWIIl

sócios desejar retirar-se da sociedade,

antecedência de 60 (sessenta) dias, e seu

aiidade descrita na cláusula XII, aplicando

rto.
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LIMITADA.
VlRGy Sfotos CpMpsíIê4\Ç;^O yf$!Ií^Lí^®^5Í®DADEEMPRESARU
ACORDO CÒM ALEI
N.^^IO 40®
DE 10/01/2002 - NdVO ÊGDIGO ClVlL.

CLAUSULA XIV • DAS DEHBB^CÕRS

J

;

As deliberações dos sócios serão fortiadas'èm' rèunião. e os administradores darão
preferencia a forma estabelecida no art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil.
CLAUSULA XV - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

AAdministradora declara, sob as penas 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, áirida que terriporaiiamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita óü subomo, concussão,
peculato, ou contra a ecorlorriia pòpulár, contra o 'sistémã fináhceiro nacional contra
normas de defesa da concorrência, contra as relates de cónsumo, fé pública ou a
propriedade.

.

^

'

CLAUSULA XVI-FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São João dos Pátos-MA para qualquer ação fundada
neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das duas

testemunhas abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada ao
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
São João dos Patos - MA, 01 de Julho de 2011.

IM aí/kXj^

<ce-^

VIR

Sulino Gonçalves de sóusa neto
Sócio-Administrador

liUClIipNE MÀRIÁ ALVES DE SOUSA
$Óciò'Quotista

TESTEMUNHAS:

1. ROGER
RG.N

SOARES
/SSP/DF

2. RENATO COELHO GOMES DE SOUZA

ÉfecOoREGISTROjm^^
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"Secretaria de Comércio e ServiçosDepartamento Nacional de Registro'do Comérciò
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

A Sociedade VIRGU'S FOTOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, estabelecida na RUA I

ANDREAZA, 933, CENTRO, SÃO JOÃO DOS PATOS, MA, CEP: 65.665-000, requer a Vossa Sen!
arquivamento do presente instrumento e, declara, sob as-penas da Lei, que se enquadra na condi'
^;iCROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
•Códigp^do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MÍCROEMPRESÁ • '

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, 01 de Julho de 2011. •

): VIRGULIKÍO GONÇALVES-ÊÉ SOtJSA NETO

Sócio: SÍJCILENE MARIA ALVES DÊ'S0USA
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSÔÜDÀÇÃO ^bQ ÇQNÍRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA: BRASIL COMUNICAÇÃO V1SUAI L^DA > ME . DE ACORDO COM A LEI N**
10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

Pelo presente instrumento partículán RAIMUNDO úLICiÓ DOS SANTOS GUIMARÃES.
brasileiro, solteiro, comerciante, nascido na cidade de São João dos Patos - MA, em 31/08/1987,
portador da Cédula de Identidade N.° 23179062002-0, expedida pela GEJSPC/MA, em

15/11/2002 e do CPF n°. 028.110.533-28, residente e domiciliado na cidade de São João dos
Patos - MA, na Rua Floriano Peixoto, n°660, Centro, CEP. 65.665-000; SHIRLEYZANE COELHO

BRASIL, brasileira, casada sob regime da comunhão parcial de bens, comerciante nascida na
cidade de São João dos Patos - MA, em 01/10/1984, portadora da Cédula de Identidade Rg. N°
000112064799-9, expedida pela SESC/MA em 04/06/2008 e do CPF rf. 011.255.803-80,
residente e domiciliada na cidade de São João dos Patos - MA, na Travessa Coelho Neto, s/n,

Centro,

CEP. 65.665-000;

Únicos

sócios da sociedade empresária Itda.,

BRASIL

COMUNICACÁO VISUAL LTDA - ME. com sede social na cidade de São João dos Patos - MA,
na Avenida Presidente Médici, n° 2644, Centro, CEP. 65.665-000 inscrita no CNPJ. N°.
16.697.379/0001-70, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do f\/laranhão,
em sessão de 07/08/2012, sob o n®. 21200792871, resolvem de comum acordo e na melhor forma

de direito procederem à alteração de seu contrato social ém obediência ao Código Civil trazido
pela Lei 10.406/2002, em vigor desde 11 de janeiro de 2003, mediante a Cláusula e condição a
seguir.

CLAUSULA-I Ingressa-se na sociedade a sócia: LUIZA FERNANDES DOS SANTOS, brasileira,
Casada, sob regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida na cidade de São João
dos Patos - MA, em 29/11/1959, portadora da Cédula de Identidade RG. N® 313.168, expedida
pela SJSP/Pl em 04/05/1978, e CPF n°. 181.725.553-34, residente e domiciliada na cidade de
São João dos Patos - MA, na Rua Floriano Peixoto, n°660. Centro, CEP. 65.665-000;

CLAUSULÃ-II Retiram - se da sociedade a sócia: SHIRLEYZANE COELHO BRASIL, brasileira.
casada sob regime da comunhão parcial de bens, comerciante nascida na cidade de São João
dos Patos - MA, em 01/10/1984, portadora da Cédula de Identidade Rg. N° 000112064799-9,
expedida pela SESC/MA em 04/06/2008 e do CPF n®. 011.255.803-80, cedendo e transferindo

suas quotas de capital totalmente integralizadas no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
dividido em 50.000(cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, para a sócia
ora admitLda, LUIZA FERNANDES DOS SANTOS, e o sócio, RAIMUNDO ULICIO DOS SANTOS

GUIMARÃES da seguinte forma:

Para a sócia ora admitida, LUIZA FERNANDES DOS SANTOS, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), correspondendo a 5.000(cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, e pára

o sócio RAIMUNDO ULICIO DOS SANTOS GUIMARÃES, o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais), correspondendo a 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um
real) cada uma.

CLAUSULA-III A sócia que se retira da sociedade declara haver recebido a quantia de R$
50.000,00 (cinqüenta mil reais) da seguinte forma: A sócia admitida na sociedade acima
qualificada o valor correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e do sócio que permanece o
valòr correspondente de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) proporcionalmente a suas

quotas de capital na sociedade, assim, também, como declara haver recebido todos os direitos e
haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que titulo for, nem do cessionário
e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e Irrevogável quitação.

CLAUSULA-IV A sócia aqui admitida, na condição de cessionária da parte cedi
SHIRLEYZANE COELHO BRASIL, a partir desta alteração assume todos os deverej
sociais que lhe fora cedido e transferido pelo cedente, passando a fazer parte,

sociedade, com idêntico direito e obrigações asseguradas ao outro sócio, conform^
no contcato de constituição.

Página 1 de 4

A

SEGUNDA ALTERAÇAO E CONSOüDAÇÀO pO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE

EMPRESARIA; BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME . DE ACORDO COM A LEI N**
10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODIGO CIVIL.

CLAUSULA-V - O capital social subscrito permanece Inalterado, que por força de cessão
transferência das quotas, passa a ser distribuído entre os sócios:

RAIMUNDO ULICIO DOS SANTOS GUIMARÃES, 95.000 quotas, no valor de
LUIZA FERNANDES DOS SANTOS, 5.000 quotas, no valor de.
TOTALIZANDO, 100.000 quotas, no valor de

R$95.000,00
R$ 5.000,00
RS 100.000,00

Parágrafo Primeiro - As quotas subscritas são integralizadas, proporcionalmente a cada sócio
em moeda corrente do país.
Parágrafo Segundo ~ Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 - Novo Código Civil, a
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
sotidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA • VI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO
O Administrador declara sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime fatimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a profsriedade'^
A VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA. CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM
A SEGUINTE REDAÇÃO:
CLAUSULA I - NOME EMPRESARIAL

Asociedade gira sob a Denominação Social de: BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME.
CLAUSULA II — SEDE

A sociedade tem sua sede social e domicilio fiscal na cidade de São João dos Patos - MA, na

Avenida Presidente Médicí, n° 2644, Centro, CEP. 65.665-000. (art.997,11, CC/2002).
CLAUSULA III- OBJETIVO SOCIAL

A sociedade tem como objetivo social: CNAE N^ 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL

PARA USO PUBLICITÁRIO; CNAE N". 18.13-0-99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA
OUTROS USOS, impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos (cardápios,
cartões de apresentação e de mensagens, diplomas, convites, etc.) CNAE N°. 47.44-0-99 -

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CNAE N°. 47.43-1-00
- COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; CNAE N°. 24.51-2-00 - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO;
CNAE N°. 47.44-0-06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO; CNAE

N°. 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.
CLAUSULA IV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES

A sociedade Iniciou suas atividades em 07/08/2012 e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado.

CLAUSULA V - EXPRESSÃO DE FANTASIA

A sociedade tem como expressão de fantasia o nome de BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL
LTDA.
CLAUSULA VI - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social subscrito é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.00
quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) e subscnt
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLÍDAÇÃO; DO ÇQNTTÍATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA: BRASIL COMUNICAÇÃO ViSUAL LTDA - ME . DE ACORDO COM A LEI N®
10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CODlGO CIVIL.

RAIMUNDO ULICIO DOS SANTOS GUÍMARÃES, 95.000 quotas, no valor de

LUIZA FERNANDES DOS SANTOS, 5.000 quotas, no valor de
TOTALIZANDO, 100.000 quotas, no valor de

R$95.000,00

R$ 5.000,00
r$ 100.000,00

Parágrafo Único - Atendendo ao que dispõe a Lei 10.406/02 -Novo Código Civil, a

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas e está limitado à importância
totai do capital, respondendo todos solidariamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA VII — ADMINISTRAÇÃO

A Administração da .sqciedade é exercida pelo sócio; RAIMUNDO ULICIO DOS SANTOS

GUIMARÃES, que sé incumbiu de todas as operações e representarão à sociedade, autorizando

o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
assurnir seja em.favor de qualquerdos quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA VIII — RETIRADA

Os sócios no exercício da sociedade tem direito a uma retirada mensal de pró-labore, ajustada
anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.
CLAUSULA IX - DO FALECIMENTO E/OU INTERDIÇÃO

No caso de falecimento ou interdição, de uni dos sócios a sociedade continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou

dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na

situação patrimonial da sociedade, á data da resolução verificado em levantamento especial de
balanço.
CLAUSULA X - DA DISSOLUÇÃO

As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso
consentimento da outra sócia, cabendo, em igualdade de preço e condições, o direito de
preferência a sócia que queira adquiri-las, formalizando, se realiza a cessão delas, alteração
contratual pertinente.

CLÁUSULA XI - EXERCÍCIO SOCIAL

A sociedade em 31 de Dezembro de cada ano procederá ao seu balanço patrimonial do exercido,
sendo que os lucros ou prejuízos apurados, serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na
proporção de suas quotas de capital.

Parágrafo Único • A critério dos sócios e no atendimento de interesses da própria sociedade, o
total ou parte dos lucros poderão ser destinados à formação de reservas de lucros para futura
distribuição.
CLAUSULA XII - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

Sobre os casos não registrados neste contrato, deverão ser aplicadaí as disposições legais
constantes da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002- Novo Código Civil.
CLAUSULA XIII- DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação cri
encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, o
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SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSCLiDÃÇÃO: DO: CQNTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESARIA: BRASIL COMUNICAÇÃO

LTDA -^ME . DE ACORDO COM A LEI N'

10.406 DE 10/01/2002-NOVO CODIGO CIVIL.

-'

contra a economia popular, contra, o sistema, iinanceirorbaciònal, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULAXIV - DAS DELIBERAÇÕES

^,

^

As deliberações dos,sócios serão tomadas em reunião,'e p.administradordará preferência à forma
estabelecida no art. 1.072, parágrafo 30 do Código Civil, ou convocará os sócios consoante o
disposto no parágrafo 2° do mesmo artigo.
CLAUSULA XV — FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São João dos Patos - MA, para qualquer ação fundada neste
contrato, renunciando - se a qualquer outro por mais especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado,
obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o na presença das duas testemunhas
abaixo, em três exemplares de igual teor, com a primeira via destinada ao registro e arquivamento
na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São João dos Patos - MA, 14 de Maio de 2013.

RAIMUNDO ULICIO DOS SANTOS GUIMARÃES
Sócio- Administrador

LUIZA FERNANDES DOS SANTOS
Sócia- Quotista

QMÍhoSHIRLEYZANE COELHO BRASIL
Sócia- Retirante

^

JUHTA COMERCIAL DO
u,ÊRTlRCO o REGlSTRO^M20/0S/2013 • ~

ISOB^O NÚMERO;201303OT720_
'fotocòlo: 13/038Z72-0'

:mpresá:21 2.0079287,1

•._ •

-

'

•

•

RÀSIL.COMÜNlCAÇApyjSUAL OTpA^ -

TESTEMUNHAS:

. a'

-

Pr^SE-,1:71.780
3INICE BASTOS OA FONSECA •
SECRETARIAOERAL

1.ROGÉRIO
RG.

.ANDA SOARES
14.830 SSP/DF

2. RENATO COELHO GOMES DE SOUZA
RG. N. 2328358 SSP/PI
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Pregão N° 24/2018
Processo N° 14400/2018

Á PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ABERTURA: 25 de abril de 2018
HORA: 08:30Hs

DECLARAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO MICROEMPRESA
A empresa Brasil Comunicação visual LTDA -

Me, CNPJ n°

16.697.379/0001-70, situada a avenida presidente Médici n° 2644 centro São João dos
Patos- Ma, neste ate representado por Raimundo Ulicio dos Santos Guimarães, CPF n°
028.110.533-28. Declaro, sob as penas da lei, sem juízo da sanções e multas aplicáveis,

que é (X) microempresa, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar
n°123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento licitatório realizado mediante Pregão Presencial n° 24/2018, bem como
estando apta para exercer o direito de ser habilitada ainda que os documentos de
regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, declarando, no mais,
ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 02 (dois)
dias úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de
decair do direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no Artigo. 81 da lei
Federal n°8.666/93.

São João dos Patos - Ma, 25 de abril de 2018.

Brasil Comunicação visual LTDA - Me
CNPJn° 16.697.379/0001-70

.

Av. Presidente Médici / N" 2644 / Centror"^í' Tèl.:'99. 3551-2101
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Pregão N® 24/2018
Processo N° 14400/2018

Á PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ABERTURA: 25 de abril de 2018
HORA: 08:30Hs

A empresa Brasil Comunicação visual LTDA - Me, CNPJ n° 16.697.379/0001-70,
situada a avenida presidente Médici n° 2644 centro São João dos Patos- Ma, neste ate
representado por Raimundo Ulicio dos Santos Guimarães, ÇPF n° 028.110.533-28.
DECLARO, nos termos do subitem 4.1, do item IV, sob as penas da Lei, que demos pleno
atendimento aos requisitos de habilitação.
São João dos Patos - Ma, 25 de abril de 2018.

Jrasil Comunicação visual LTDA - Me
CNPJn® 16.697.379/0001-70

, Av. Presidente Médici / N" 2644 C,Centror~*!'~Têl.: 99. 3551-2101
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Pregão N° 24/2018
Processo N° 14400/2018

Á PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ABERTURA: 25 de abril de 2018
HORA: 08:30Hs

A empresa Brasil Comunicação visual LTDA —Me, CNPJ n° 16.697.379/0001-70,
situada a avenida presidente Médici n° 2644 centro São João dos Patos- Ma, neste ate

representado por Raimundo Ulicio dos Santos Guimarães, CPF n° 028.110.533-28.
DECLARA, paraos fins do disposto no inciso V, do art. 27,da lei 8.666, de 21 dejunho
de 1993,acrescido pela Lei n° 9.854, de outrode 1999,que não empregamenorde dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
São João dos Patos -Ma, 25 de abril de 2018.

Brasil Comunicação visual LTDA - Me
CNPJ n° 16.697.379/0001-70
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Av. Presidente Médici / N° 2644 ÃCèntror

TélT9'9. 3551-2101
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Pregão N° 24/2018
Processo N° 14400/2018

Á PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
ABERTURA: 25 de abril de 2018
HORA: 08:30Hs

A empresa Brasil Comunicação visual LTDA - Me, CNPJ n° 16.697.379/0001-70,
situada a avenida presidente Médici n° 2644 centro São João dos Patos- Ma, neste ate
representado por Raimundo Ulicio dos Santos Guimarães, CPF n° 028.110.533-28.
DECLARO, sob as penas da lei, que, nos termos do item 7.1.5,subitem 7.1.5.1 do Edital,
que inexisti impedimento legal contra a firma para licitar ou contratar com a
Administração.
São João dos Patos - Ma, 25 de abril de 2018.

o

Brasil Comunicação visual LTDA - Me
CNPJ n° 16.697.379/0001-70
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. Av. Presidente/Médici /N" 2644_/^Centror \ 'TélT99:355l-2l0\
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DECLARAÇÃO

Declara, outrossim, que, porser de seu credenciamento, se èubmete a todas as cláusulas^
e condições do Edital relativas a este Certame, bem como, as disposições da Lei
Federal n" 10.520/20, Lei Federal n°8.666/93.

18, de Abril de 2018

Raimundo Ulicio dos Santos Guimarães

31790620020\
RG n° 231

Av. Presidente Médici / N® 2644 / Centro.
CEP: 65665-000 / São João dos Patos - MA

Tel.: 99.355Í-210Í ' "
"
"
brasilcomunícacaovisual@liotmail.co

