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ALTERAÇÃO 02 .. .

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
BCRODRIGUES ElRElll -EPP

CNPJ: 02.221.319/0001-72

Pelo presente instrumento particular de Alteração de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada;

Bessill Gamara Rodrigues, brasileira, naturalidade de Conceição dc Araguaia/PA.
casada em comunhão parcial de bens. data de nascimento 05/04/1957. ^mpresana
portadora do CPF n.® 436.016.693-15. Cédula de Identidade n.® 781461 SESP/MA
residente e domiciliada na Avenida .dos Franceses, n.® 227. Altos, bairro Santo
Antonio. no município de São Luls/WIA. CEP 65036-284. resolve alterar a Empresa
Individual de Responsabiiidade Limitada B.C. Rodrigues EIRELl-EPP, iocallzada na
Avenida dos Franceses, n.® 227. bairro Santo Antônio, no município de São Luís/MA.
CEP 65036-284. cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do
Estado do Maranhão sob MIRE 21600026601 em 28/07/2015.'devidamente inscrita no
CNPJ 02.221.319/0001-72, mediante as condições e cláusulas seguintes:

GLAUSULA PRIMEIRA: Fica neste Instrumento aiterado o """lero da carteira de
identidade tipo RG da sócia BESSILl GAMARA RODRIGUES para 043249522011-0
SESP-WiA. expedida em 28/09/2011.

GLAUSULA SEGUNDA: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOGIEDADE

Fica neste instrumento alterado a GLAUSULA DA ADMINISTRAÇÃO DA
SOGIEDADE. passando a vigorar com a seguinte redação:

A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia BESSILl CAMARA
RODRIGUES, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva,
judiciai, extrajudicial, podendo para tanto nomear procuradores, que ficara incumbido
de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades desta
empresa ora assumidos, para administrar quando for ocaso e tambérn para praticar
todos os atos para o bom andamento da sociedade, podendo representa-la judicial, e
extrajudiciaimente, ativa e passivamente, perante todas as repartições e instituições
publicas e financeiras, autorizado ouso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que sejaem favor de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis da sociedade sem autorização.

GLAUSULA TERGEIRA; Àvista da modificação ora aiustada. consolida-se ocontrato
social, com a seguinte redação:

JUCEMA

CERTIFICO O RSaiSTRO EW 16/02/2017 12:06 SOB N° 20170072495.
PROTOCOLO: 170072495 DE 16/02/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700631442. HIRE: 21600026601.
B C RODRIGUES EIRBLI - EPF

Lilian Thaxesa Rodxiguas Mendonça
SECR£TÂRIA-G£RAL

SÃO LUÍS, 16/02/2017
www.en^resafacll.na.çov.br

Avalidade desta doeunanto, se inptesso, fica sujeito à coiiç.ri3vaç&o da sua autea^cidade nos respetivos portais.
Informando seus respectivos eódigos da verificação ✓ . ^



B C RODRIGUES ElRELl - EPP

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME COMERCIAL

Aempresa gira sob adenominação social BCRodrigues ElRELI - EPP. etem sede
Co aSha rinq Franceses n.° 227. bairro Santo Antônio, no município de Sao
Luis/MA, CEP 65036-284. com registro na Junta Coniercial do
sob NIRE 21600026601 em 28/07/2015, devidamente inscrita
02.221.319/0001-72.

Parágrafo primeiro: Aempresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar
qualquer parte do Pais, se assim, decidir otitular mediante a alteraçao contratual
devidamente arquivada na JUCEWIA.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL

Aempresa tem como objeto social: Cornércio íocSfdl
medicinais, produtos químicos e petroquímicos (CNAE. 46-84-^99). Locaçao de
máquinas e equipamentos para uso comercial e industr^i (CNAE. 77.39-0/99),
Locação de caminhão sem condutor (CNAE: 77.19-5/99): T^"sP°rte rodovtó^^^^^
produtos perigosos (CNAE: 49.30-2/03); Comércio atacadista de produtos sidemrS'̂
e metalúrgicos (CNAE; 46.85-1/00); Comércio atacadista de roupas eacessórws para
usVern segurança do trabalho-EPl (CNAE: 46.42-7/02); Comércio atacadista de
máquinas e equipamentos para uso f
atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial (CNAE. 46.63-0/00),
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE :43.22-3/01).

CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE DURAÇÃO

Oorazo de duração é por tempo indeterminado. Égarantida a continuidade da pessoa
jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporano ou
permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma
situação.

CLÁUSUILA QUARTA: DOCAPITAL SOCIAL

Ocapital é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), oqual está totalmente integralizado em
moeda corrente do País.

Parágrafo segundo: Aresponsabilidade do titular é limitada a importância total do
Capital Social.

JUCEMÃ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 12:06 SOB K" 20170072495
PROTOCOLO: 170072495 OE 16/02/2017. C0DI60 DE VERIFICAÇÃO:
11700631442. HIRE: 21600026601.
B C RODRIGDES EIRELI - EPP

Lilian Thetesa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-6ERAL

SÃO LUÍS, 16/02/2017
www.eflpresafacil .xa&.gov.br

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à co.rç,r^açâo de sun au^icidade nos respectivos portais.Informando seus respectivos códigos de verificação / y ,



B C RODRIGUES EIRELI - EPP

CLÁUSULA QUINTA: DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia BESSILi CAMARA
RODRIGUES, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa, passiva,
judicial, extrajudicial, podendo para tanto nomear procuradores, que ficara incumbido
de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades desta
empresa ora assumidos, para administrar quando for o caso e também para praticar
todos os atos para o bom andamento da sociedade, podendo representa-la judiciaj, e
extrajudicialmente, ativa e passivamente, perante todas as repartições e instituições
publicas e financeiras, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens moveis dasociedade sem autorização.

CLÁUSULA SEXTA: DO EXERCÍCIO SOCIAL

O termino de cada exercício social será encerradoem 31 de dezembro do ano civil,
com apresentação balanço patrimonial e balanço de resultado econômico do ano
fiscal, cabendo ao titular os lucrosou perdas apurados.

Parágrafo terceiro: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício
social, o titular deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o
caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2.° e art. 1078CC/2002)

CLÁUSULA SÉTIMA: DA DECLARAÇÃO

Declara a titular da ElRELi, para os devidos fins e efeitos de direito, quea mesma não
participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA; DA RESPONSABILIDADE

Aresponsabilidade da titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será
regido pelo regime jurídico da empresa Limitada e supietivamente pela lei da
Sociedade Anônima.

CLÁUSULA NONA: DO DESEMPEDIMENTO

A titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida ^de exercer a
administração da EIRELi, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos; ou por crime fallmentar, de prevaricação, peita ou subonio,
concussâo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas dedefesa daconcorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade, (art 1.011, § 1°, CC/2002)

JUCEMÂ

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 12:06 SOB N" 20170072495.
PROTOCOLO: 170072495 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700631442. NIRE: 21600026601.
B C RODRIGOES EIRELI - EPP

Líllan Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 16/02/2017
www.ea^resafaeil. ma. gov, br

A validade deste documento, se iiapteeso, fica sujeito à conç>rovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação y *



B C RODRIGUES EIRELl • EPP

CLÁUSULA DÉCIMA: DO FORO

Fica eleito o foro de São Lufs/MA. para resolver quaisquer litígios oriundos do
presente contrato socialEIRELl.

São Luis/MA, 13 de fevereiro de 2016.

Bessili Gamara Rodrigues

OIRTIFICO O REGISTRO EM 16/02/2017 12:06 SOB N® 20170072495
PROTOCOLO: 170072495 DE 16/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700631442. NIBE: 21600026601.
B C RODRIGUES EIRELl - EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GEBAL

SÃO LUÍS, 16/02/2017
mm.enpresafacil. ma. gov. br

A validade deste doeuraento, se irpreaso, fica sujeito à conprovaçào de sua auten^oi
Informando seus respectivos códigos de verificação

activos portais. j



Gás do Norte

iGsis^indijstriiiskfÁcíílclí^ B C RODRIGUES EIRELIEPP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PA TOS

PREGÃO N" 22/2018

PROCESSO N"14200/2018

ANEXO VI

DECUARAÇAO

A empresa B C RODRIGUES EIRELI, com sede na Avenida dos Franceses

n° 227 - Bairro Santo Antônio - São Luís - MA, devidamente inscrita no CNPJ n.°

02.221.319/0001-72, interessada em participar no Processo licitatório ( PREGÃO N° 22/2018), da

PREFEITURA DE SÃO JOA DOS PATOS, através de seu representante a Sra.: BESSILI

GAMARA RODRIGUES , brasileira, casada, sob o regime de comunhão parcial de Bens,

empresaria residente e domiciliada na Avenida dos Franceses n° 227 - Santo Antônio - São Luís -

MA - CEP: 65.036-280, portadora da carteira de identidade tio RG n° 043249.5220110 SESP/MA,

Carteira Nacional de Habilitação n° 05439832118-DETRAN - MA e do CPF n° 436.016.693-15,

DECLARA, nos termos do subitem 4.1 do item IV e sob as penas da Lei, que demos pleno

atendimento aos requisitos de habilitação.

São Luís - MA, 16 de abril de 2018

BC Rodrigues EIRELI EPP

Bessili Câmara Rodrigues

Proprietária

RG: 0432495220110 SESP/MA

CPF: 436.016.693-15/CNH: 05439832118

^NPJ: 02.221.319/0001-72l
B. C. RODRIGUES

Av.dos Franceses, 227
Santo Antonio

CEP: 65.036-284

L São Luís - MA. I

B C RODRIGUES EIREU EPP
Av. dos Franceses, 227, St® Antônio - São Luís- Maranhão - CEP: 65.036-284

FONE/FAX: (98) 3243.2815 - Celular: 98801-0908
C.N.P.J. 02.221.319/0001-72 - Insc. Estadual: 12.159.771-7

e-mail:adminlstracaogb@gaSdonorte.com.br



Gas do Norte

t6âsèslflàtfst|fafeVMe.ti/cinã^ B C RODRIGUES EIRELIEPP

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS

PREGÃO N" 22/2018

PROCESSO N"14200/2018

ANEXO VII

DECLARAÇAO DE QUALIFICAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BESSILI GAMARA RODRIGUES j brasileira, casada, sob o regime de

comunhão parcial de Bens, empresaria residente e domiciliada na Avenida dos Franceses n° 227 -

Santo Antônio —São Luís —MA —CEP: 65.036-280, portadora da carteira de identidade tio RG n°

0432495220110 SESP/MA, Carteira Nacional de Habilitação n° 05439832118-DETRAN - MA e

do CPF n° 436.016.693-15, DECLARA, sob as penas daLei, sem prejuízo das sanções aplicáveis,

que a empresa BC RODRIGUES EIRELI EPP, devidamente inscrita no CNPJ n°

02.221.319/0001-72 e EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento

previsto na Lei Complementar n° 123 de 14de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na

integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia como critério de desempate no

procedimento licitatório realizado mediante Pregão Presencial n° 22/2018, bem como estando pata

para exercer o direito de serhabilitada 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 02 ( dois) dias úteis, contados da data de publicação da

homologação deste certame, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo da sanções

previstas no art. 81 da Lei federal 8.666/93

São Luís - MA, 16 de abril de 2018

BC Rodrigues EIRELI EPP UE & lyaldene Rosa Moraes
r» 1 ^ N-Bessih Gamara Rodrigues Antonio contadora
Proprietária ChP: 65.036-284 CRC - MA-007199/0-1

RG: 0432495220110 SESP/MA- ^ão Luís - jv[^, _J
CPF: 436.016.693-15/CNH: 05439832118

B C RODRIGUES EIREU EPP
Av. dos Franceses, 227, St® Antônio - São Luís - Maranhão - CEP: 65.036-284

FON^FAX: (98) 3243.2815 - Celular: 98801-0908
C.N.P.J. 02.221.319/0001-72 - Insc. Estadual: 12.159.771-7

e-mall:adminístracaogb@gasdonorte.com.br
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MARANHÃO certifica que o(a)
profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME : IVALDENE ROSA MORAES

REGISTRO : MA-007199/0-1

CATEGORIA : CONTADOR

CPF..: : 418.547.723-68

A presente CERTIDÃO não quita nem Invalida quaisquer débitos ou Infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autora respectiva ação penal.

Emissão: SÃO LUÍS, 16.04.2018 as 13:34:53.
Válido até: 13.05.2018.

Código de Controle: 85104.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

http://201.33.23.178/scripts/sql_consuItav03MA.dll/login 16/04/2018


