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PREFEITURA

SÃO JOÃO
DOS PATOS

: ESTADO DO MARANHÃO
"'"f3R'ÉraTURA DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo n° 0401001/2021
Modalidade; Pregão Presencial SRP n° 01/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de preços para a aquisição de combustíveis e lubrificantes para
atender as necessidades das diversas secretarias do município de são João dos
patos/ma para o exercício de 2021.
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CARTA CREDENCIAL

FOLHA n"

A empresa RIBEIRO & FERNANDES LTDA, inscrita no CNPJ n°
03.549.504/0001-53. com sede na Av. Presidente Médice, n" 1740, Sede, CEP.: 65.665-000,
centro, São João dos Patos - MA, neste ato representado por seu sócio, o Sr. Gilson Ribeiro
Fernandes, portador do RG n" 1.102.844 (SSP/PI) e do CPF n° 470.349.633-04, brasileiro,
solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, n" 169, Centro, São
João dos Patos - MA, CEP.: 65.665-000.

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seuProcurador o Senhor
Ailton Rodrigues Lopes, portador do RG n° 3640846 (SSP/SC) e do CPF n° 861.629.693-04,
brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado na Rua Faustino de Sousa, n° 04, Quadra
E, Bairro Residencial João Furtado, Cidade de Paraibano - MA, CEP.; 65.670-000, a quem
confere amplos poderes para junto ã Prefeitura Municipal' de São João dos Patos/MA, praticar
os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de Pregão
Presencial n° 01/2021, 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 darquitação, podendo,ainda, substábelecer esta para^òutrem, com ousem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom'firme.-e valioso.' t, ;

i .1 f k

São João dos Patos - MA, em 03 de-feyeréirò de 2021

;

RIBEIRO & FERNANDES LTDA
CNPJ n° 03.549.504/0001-53

Gilson Ribeiro Fernandes

CPF n° 470.349.633/)Q4

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
. Registr8dpreTabelião:DlovanlA!enearSantaBáfbara
! PARQUEDABANO£IRA,S/N-C£NTBO-SAOJOAODOSPATOS-MA-CEP6S66S-000
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SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS •MA
Reglstrador eTabeliSo: DiovanI Alencar Santa Bárbara
PARQUE DA BANDEIRA,S/N- CENTFO-SAO lOiO DOS PATOS- MA- CEP 65665-000
Telefone: (99) 3551-2991-E-niail:contato@>caftorios]p.cow.br

Reconheço a assinatura porAUTENTICIDADE de:
RIBEIRO &FERNANDES LTDA, neste ato representad
RIBEIRO FERNANDES
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Autenticidade, Total Rí 5,12 Ejo R* 4,63 FERC
R« 0,13 FADEP R* 0,18 FEhP R» 0,18 Consulte
em https://sels-iJ'"a-jtí:'-'"^

verdade.

GILMAR SILVA - Escrevente Autorizado
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Prefeitura Municipalde São João dos Patos/MA
Comissão Permanente de Licita;3o>CPL

CONFERE COM O ORIGINAL
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ALTERAÇÃQ;1T COlvÁBEQIÍAÇÃG EGONSOLTOAÇÃO
ÇjOIÍTílÀTÔXli liilâOCIEDADE

^ t% 9

RBBEmO A ]6^RjVAl!i?Dy.S LTDA.

1 - MARCOS ANTONlO RIBEIRO FERNANDES, brasileira. Maranhense,
João dos Patos, casado em regime de comunhão parcial debens, bancário, portai
270.258.453-53, Cédula de Identidade N°. 101268298-3 - SSP - MA, residente
na Rua Prudente de Morais, 169, Centro - São João dos Patós - Maranhão - CEPTO

FOLHA n° 3.^^

aturai de São

or do C

e domicilí

oo^-uuu.

2- GILSON RIBEIRO FERNANDES,, brasileira. Maranhense, natural de SãoJoãodosPatos,
solteiro, rascido ©tn 13/03/1973, comerciante, portador do CPF N® 470.349.633-04, Cédula de
Identidade N® L102.844 - SSP - PI, residente e domiciliado na RuaPrudente de Morais, 169,
Centro —São João dos Patos —Maranhão —CEP 65.665-000; Únkos sócios da empresa
RIBEIRO & FERNANDES LTDA, com sede naAvenida Presidente Médice, 1740, Centro -
São João dos Patos —Maranhão —CEP 65.665-000, registrada na Junta Comercial Do Estado
do Nferanhão - JUCEMA, sob o MIRE 21 2 0046838 1 em24/11/1999 e inscrita no CNPJsob
o n°03.549.504/0001-53 , resolvem, assim, adequare consolidar o contrato social:

1- A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor desuas quotas mas todos respondem
solidariamente pelaintegralização do c^hal social (art. 1.052, CC/2002).

2° A administração da sociedade caberá aos sócios indicados na forma desde instrumento,
.com os poderes e atribuições de Sócios Administradores -autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em &vor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, semautorização do outro sócio. ( art. 997, VI; 1.013,1015,
1064,00/2002)

3® Ao término de cada exercício social, em 31 de dez^bro, os administradores prestarão
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrin^nial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
quotas, os lucrosou perdas jurados, (art. 1.065, CC/2002).

4® OsAdnumstradores declaram, sobaspenas dalei, (te que estão inapedidos deexercer a
administração da sociedade, por lei especial ou eih virtude de condenação criminal ou porse
encontrarem sob os eteítos dela, a pena que vede, ainda (]ue tenqx>rariameiite, o acesso a
cargos públicos; ou por crime telimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a e(X>nomia popular, contrao sistema fínancteiro nacional contranormas de
defesa da concorrência, (x>ntra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, (art.
1.011, §l®,CCy2002).

Á vista da modificação ora ajustada, (X)nsolida-se o contrato social com a seguinte
redação:

clAusüla PRIMFIRA - A sociedade gira sob o nome enipiesarial de RIBEIRO &
FERNANDES LTDA. com sede e

São João dos Patos -
Presidente Médice, N ®1740, Centro,

delicW
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irLÁUSUlA SEGUNP/S*- ^«'O-safKí^ soclalS^ R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais),
dividido em 50.000 (Cinqüenta Mü) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Üm Real), cada
uma, integralizadas emmoeda dofqEs^pplos ^pigs:

eC» ••• AftkA
e o9 »B«o o»»-"

MARCOS ANTONIÒ RIBEIR^íÊ^AÍIDE'»" ' •' •
GILSON RIBEIRO FERNANDES

TOTAL DO CAPITAL 50.000 quotas = I^ 50.000 '̂

30.000 quotas = ^ 30 0^,00
20.000 quotas = I5MiMK),^0

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é Comércio Varejista de Combustíveis e
Lubrificantes, Churrascaria e Lanchonete, e Comércio Varejista de Mercadorias em Loja de
Conveniência.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 24 de Novembro de 1999, e
seu prazo deduração é indeterminado, (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - Asquotas são iridivisíveis 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 depreferência para a sua aquisição sepostas à venda, formalizando,
serealizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, (art. 1.056, art 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA SEXTA - A re^nsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mflQ todos respondem soHdariamente pela integralização do capital social (art. 1.052,
CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA —A admmistração da sociedade caberá aos sócios indicados na forma
desde instrumento, com os poderes e atnbuições de Sócios Administradores autorizado o uso
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou
flggiirmr obrigações seja em fovor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bemcomo onerar
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. ( art. 997, VI; 1.013,
1015,1064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os
administradores prestarão contas justificadas desua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
naproporção desuas quotas, os lucros ouperdas apurados, (art. 1.065, CC^002).

CLÁUSULA NONA —Nos quatro meses seguintes ao ténnino do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão admmistrado]:(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e
1.072, § 2° e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer ten^, abrir ou fechar filial ou
outradependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA —Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada me"™!, a título de"pro labore", observadas asdisposições regulamentares pertinentes.

ffiClMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
.^om os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

Io valor de seus tãveres será
_ íedade, à data da resolução,

verifiBàlíaSA,lRiJ^çp'̂ SifâÊ46eiíte levardado.

g JUfti
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PARÁGRAFO ÚNICO 4^0 te^ânfe-pteeâm^nfo %erá adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1028 eart. 1.031, CC/2002)

Oi n • o ^

rT.ÁUSUIA l)ÉCIMA TERCfeltà - ÔsÍAtónis^^í^ declaram, sob ds penas da lei, de
que nSo estão in^jedidos de e3^rcèr''a aà3]Simst^açâ(^ da raciedade, por lei espeçinl, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos del^ a pc:
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fe
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popufc contrá^iípq
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as [relações de
consumo, fé pública, ou apropriedade, (art. 1,011, § 1®, CC/2002).

nÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de São João dos Patos - MA parao
exercício eo cumprimento dos direitos eobrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados asánam o presente instrumento em 04
(quatro) vias.

São João dos Patos - MA, 30 de Dezembro de 2003,

—-nwíARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES

1^5 f' rnSON RTOEIRO FERN

Visto:

Testemunhas:

NOME; ADÃO PE
RG: 255.214 SSP-;

UMA \
PF: 157.393.503-44

)nOu aôrvóê^yx.
JOME: ANAdjOÍCE PEREIRA FONSECA

"RG: 115048399-4 SSP-MA CPF: 660.699.473-04

JUNTA COMERCUU. DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO OREGISTRO EM: 20/0W2004
SOB N®:20040063259 p.
Protocolo: 04/006325-9 LJ

Empresa:21 2 0046038 1
RIBEIRO & FERNANDES LTOA

SONALi FRANCO MILHOMEM
CHEFE DO ESC. REG. DE B.00 CORI

1^X25

— _ 5 dos patos/í^^



ALTERAÇÃO ,(;pi;lT^AJRA,L N°. 002 DA SOCIEDADE LIMITADA

RteBRü á fEámxmES ldta.

Folha^01/02

1 -'fi/lARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES, brasileira, maranhense, natural de São João dos
í''̂ 'alos, casado em reqíme de comuWhno fjarcial de bens. nasciBo em 26/04/1967, empresário, portador
do CPF N°. 270.258.453-53, Cédula dodUentidaclé N°. 10lÍ6B?98-3 SSP/MA. resider
na Rua Prudente de Morais, N®. 159, Centro - São João dos Patos- Maranhão - CEP

2 - GILSON RIBEIRO FERNANDES, brasileiro, maranhense, natural de São João dos Patos, átl
e ldentída(

São João dos
nascido em 13/03/1973, empresário, portador do CPF N® 470.349.633-04, Cédula c
1.102.844 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais, N° 169, Centro
Patos - Maranhão - CEP 65.665-000; Únicos sócios da empresa RIBEIRO &_FERNANDES LTDA.
com sede e domicílio na Avenida Presidente Médice, N°. 1740 - Centro. São João dos Patos -
Maranhão - CEP 65.665-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob
o NIRE 21200468381 em 24/11/1999 e inscrita no CNPJ sob N ®03.549.504/0001-53. resolvem,
assim, alterar o contrato social;

1® - Fica acrescido no objeto social da empresa a seguinte atividade: 49.30-2/03 Transporte
rodoviário de produtos perigosos.

2° - Àvista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de RIBEIRO & FERNANDES
LTDA. com sede e domicílio na Avenida Presidente Médice, N®. 1740 - Centro. São João dos Patos -
Maranhão - CEP 65.665-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é de R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais) dividido em 50.000
(Cinqüenta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real), integralizadas em moeda corrente do
Pais. pelos sócios:

MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERN/iNDES
GILSON RIBEIRO FERNANDES

TOTAL DO CAPITAL

30.000Í
20.000lauot§g"^^°y^!
50.000

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto social é composto das seguintes atividai

47 31-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
47.32-6/00 Comércio varejista de lubrificantes,
56.11-2/01 Restaurantes e similares. . .

47.29-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral em loja de conveniência.
49.30-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 24/11/1999 e seu prazo de duração é
indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - 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 a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da sociedade caberá aos sócios indicados na forma deste
instrumento, com os poderes e atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome
empresarial em conjunta ou separadamente; vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir otímações seja em favor de qualquer/dos quotistas ou d^terceiros. bem como
onerar ou alienar t?eps imóveis da sociedade, sem autorizj^ão do/outro/sócio.,

-i • / ^

ies:

; patos/MA

ir ou.uuu.uu .

data:

' / ) Rubrica
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ALTERAÇÃO,99l)JTf?il^T,UAL N°. 002 DA SOCIEDADE LIMITADA

RféÉjÉQ.g;F_F^N/vMDES LDTA.

Folha C2/02

1cláusula oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro.
-prestarão contas justificadas de sua pioce.dendo a ea oraçao
balanço patrimonial e do balanço do resultado G(-ciiÒmico, càhfíndo aos socios, n
quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA NONA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício' suudl,
deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quan o or o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - Asociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
, dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal,
a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
f^iÁtisiil ADÉCIMA SEGUNDA - Falecendo ou interditado Q^a^er sócio, asocieda^de
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o iricapaz. ^ apurado e liquidado
interesse destes ou do(s) sócio(s) da eou®I 'terif cada em balanço
com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resoiuça .
especialmente levantado.

PARÁGRAFO IJNICG - Omesmo procedimento será adotado em outros casos em que asocieda
se resolva em relação a seu sócio.

ÁIIQIII AnFníMA TERCEIRA - Os Administradores declaram, sob as penas da lei.

propriedade.

Ancin ADÉCIMA QUARTA - Fica eleito oforo de São João dos Patos - MA, para oexercicio e o
cumprimento dos direitos eobrigações resultantes deste contrato.

do inventá
prnpnrção de^as

Rubrir

E por estarem assim ju 1 e contratados assinam opresente instrumento em 03 (três) vias.

WIARC

Testemunhas:

adâo pereira lima
RG: 255.214 SSP-MA.

oão dos de Julho de 2010.

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Comissão Permanente de Ucitapão-CPL

CONFERE COM OORIGINAL
ANTONIO RIBEIRO FERNANDES DATA:

GILSON ribeiro FERNANDES

157.393.503-44.

Rubrica

ANA PAULA PEREIRA COELHO DE30USA
RG- 095129396-6 SSP-MA. CPF: 642.341.183-20
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EMPOiSAI COVERKO eo I
Governo doEstado doMaranhão ociMr-
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINO
JuntaComercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

"S^t^a Nacional de Registro de EmpresMWÜTcantis -SlNRÊWl

EMPRESA1 GOVERNO OO
FACILImaranh&o

FOLHA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que RIBEIRO &FERNANDES LJDA
encontra-se registrada nestaJunta Comerciai, como segue.

N1RE21200468381

CNPJ 03.549.504/0001-53

Endereço Completo PRESIDENTE MEDICE, N- 1T40. SEDE, CENTRO •Sao Joio dos Palos/MA•CEP 65665-001)
Arquivamentos Posteriores

Protocolo: MAC2100958003

Ato

206
002

002

090

MAC2100958003

Número

20151003386
20100523900

20040063259

21200468381

Data

30/06/2015
19/08/2010

20/08/2004

24/11/1999

Descrição

PROCURACAO
ALTERACAO de DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
CONTRATO

Seimpre^st,°SÍV°ieTSnt?dTarSpld^^^
X áJ"

Lllian Theresa^RodrigussVendonçaí!,>Sèc|efârio(a)

!/•

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS



r\iDdr\

RIBEIRO FERNANDES - -
SâJjJoâodosPmos-MA,(Bdofe'.\ii(..iutk:i(ri Lmic^i Jjvcidad...

GILMAR SILVA DOS S'';!TOS • Escrevente AulofUado

Governo doEstado doMaranhão ocimí^
Secretaria de Estado de Indústria e comercio -SEINC
JuntaComercial do Estado do Maranhão

UILSUI* Tíicc-ir- ... ,
•iu'eni Ic (dodej Toicii Pt 5.1S Pt •! i TERi^
PJ 0 i: FdiDEF Pí 0,13 FEUP Pí C l"; ' •-i ^

ht.tpç •"-'ieiij ''MO

o, rH',I'^Ç
EMPRES'A) eÜVERNO DO>-1—=

FACI^wç.R^H*o=

r^cDTinÃn simplificada

SÍitemá Nacional deRegistro deEmpresas Mercantis - aiNKtivi
Certificamos que es informações abaixo constam dos documentos a^uivados

nesta Junta Comercial esSo vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RIBEIRO &FERNANDES LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

NIRE(Sede)
21200468381

CNPJ
03.549.504/0001-53

Data de Ato Constitutivo
24/11/1999

ifi.i /'í'

FOLHA n® 2 53.

Protocolo: MAC2100957977

Início de Atividade
24/11/1999

N" sede, centro-Sâo^oao dos Pa.os/MA:^EP^66M0Pi:^

DEPRODUTOS PERIGOSOS.

Capital Social
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
CapitaiIntegrallzado
RS 50.000,00 (cinqüenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome

GILSON RIBEIRO
FERNANDES
Nome

MARCOS ANTONIO
RIBEIROFERNANDES

Dados do Administrador
Nome

GILSON RIBEIRO FERNANDES

MARCOS ANTONIO RIBEIRO FERNANDES

último Arquivamento
13

V .06/2015

CPF/CNPJ
470.349.633-04

CPF/CNPJ
270.258.453-53

Número
20151003386

MAG21C0957977

Porte

Demais

Participação noxapital ^ Espécie de sócio
R$ 20.000.00 ^ ^
Participação nrfaiiital '̂ r;?^Pécle de sócio
R$30.000,00 \7

r^-rr470.349:633-04.:J>,-""7 ^ j
L:Vni'CPF ^Térmlnodo mandato

\.}'í i
i'

lí/

. jrnmiw_u
.-A

. IrAto/eventos..v', i)v\i'^^„M7;206--.PROCURAgAO
W77Ti í

Administrador
S

Administrador

Prazo de Duração
Indeterminado

Término do mandato

Término do mandato

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral
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Av. l'rtrsiclc:«cc: M<I-ctíc-i. 1 T-^O
Sfio JoHo <Joí< l^icos-MA

Fone:CS>y> 3551-2495

CNP.J- 03.54Q.SÔ1/000-1 53 - I. E. 12.-173.583-4

'Ooiripí-oBuisso C|Ui«l e c sei-v-iço"'''

FOLHA n° i?

Rubn

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa RIBEIRO & FERNANDES LTDA, signatária, inscrita no CNPJ sob o
n° 03.549.504/0001-53, sediada na Av. Presidente Médice, n" 1740, Sede, CEP.: 65.665-000,
centro, São João dos Patos - MA, por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei,
nos termos do artigo 4°, inciso VII, da Lei Federal n.® 10.520/02, possuir todos os requisitos
constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial n.° 01/2021.

termos.

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus

São João dós Patos —MAj em. Ò3 de fevereiro de 2021

'7

RIBEIRO & FERNANDES LTDAjí
CNPJ n® 03.549.504/0001-53 'j
< Gilson Ribeiro Fernandes

CPFn® 470.349.633-04

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA
Registrador eTâbeliãa Oiovanl Alencar Santa Bárbara

1 PAR(lUEDABANDEIRA.S/N-aNTRO-SÍOJOAOOOSPATOS.MA-C£P6S665^)00
oSúNico Tfilefone:(99|3S51-2991-E-mâil:«inUto@cartorloslp.cotiü}r

HbCüNHbLtBIERTO-O/lbU/
ReconheçoaassinaturaporAUTHNTiaDADEde:
RIBEIRO &FERNANDES LTDA, neste ato representa^ ^r(3)GILaON
RIBEIRO FERNANDES

4
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
RegIstradoreTabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara

I PARQUE DA BANDEIRA,S/N -CErORO -sAO JOAO DOS PATOS- MA -CEP 65665-000
OrlçioÚínco | Telefone:(99)3SSl-2991-E-fflail:contato@)cartortc«lp.com.br

Poder Judiciário TJMA. Seio:
RECFIR031161X6KR3B28Y8UJ1G00, ^ ^ ^
03.'02/2021 16:08:30, Ato: 13.17.2, Porteis):
GILSON RIBEIRO FERNANDES, Rec Firmo:
Autenticidade, Totoi R# 5,12 Emol R# 4,63 FERC
R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEtlP R* 0,18 Consulte
em https:/''selo.tjina.jus.tor

SãoJoãodos Patos-MA, 03 defevereiro cie 2021. Emtest. verdade.


