
ESTADO DO MARA^JHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 unicef^â>

Processo Administrativo n° 11301001/2021
Modalidade: Pregão Presencial n° 12/2021
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializadas através de ata dé registro de
preços, para terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para
suprir a carência de pessoal das secretarias municipais da Prefeitura ^Municipal de
São João dós Patos/MA..

Cfedençiamento da Empresa

LFEITOSAPESA
CNPJ 21.059.965/0001 -20

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



Prime
Prestadora

A: PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL N": 12/2021 (SRP)
Processo pS; 1301001/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de re^stro de preços, para
terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal
das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Data: 05 de março de 2021.
Hora:15:00 horas

CREDENCIAMENTO

L FEITOSA DE SÁ - CNPJ: 21.059.965/0001-20 - INSC ESTADUAL: 12.447321-0
Av. Daniel de La Touche, s/n - Cond. Via La Touche Center, sala 112 - Cohajap

CEP: 65072-455 • São Luís - MA • E-maíl: primeprestadora(a)hotmaíl.com • Tel: (98) 3181-0155
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
PRIME PRESTADORA LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social, os abaixo assinados;

LINDOMAR PEREIRA DE SA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do Norte/MA,
portador do CPF n° 089.056.573-20 e RG. n" 000010075593-3 SSP/MA, residente e
domiciliado na Rua da Ferradura, n° 24, quadra 15, Araçagy, São José de
Ribamar/MA, CEP 65.110-000;

TEREZA LÚCIA FEITOSA DE SA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial
de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1961, natural de Sucupira do
Norte/MA, portadora do CPF n° 459.560.903-59 e RG. n° 0286492420051 SSP/MA,
residente e domiciliada na Rua da Ferradura, n° 24, quadra 15, Araçagy, São José de
Ribamar/MA, CEP 65.110-000.

Únicos sócios da sociedade denominada PRIME PRESTADORA LTDA, inscrita no
( } CNPJ sob o n° 21.059.965/0001-20, tem sede e domicilio na Avenida Daniel de La

Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche Center, Cohajap, São Luís/MA.
CEP 65.072-455, devidamente registrada na Junta Comercia! do Estado do Maranhão
(JUCEMA) sob o NIRE n° 21200875521 em 05/09/2014, por este instrumento
decidem efetuar esta aKeração do seu Contrato Social, mediante as cláusulas e
condições a seguir delineadas;

CLÁUSULA PRIMEIRA - Altera o objeto para;
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
82.19-9/99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente (privado);
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85,99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas
anterionnente (apoio);
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada;
62.09-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da *
informação; 1^
91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não
especificados anteriormente (oxigênio);
77,39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador;
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86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e
materiais odonto-médico-hospítalares;
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambuiatorial não especificadas anteriormente
(atenção ambuiatorial);
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar;
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada;

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de
limpeza);
8130-3/00 - atividades paisagísticas;
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra;

^ 7820-5/00 - locação de mão de obra temporária.
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriormente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes,
empilhadeiras);
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica especifica;
8630-5/02 - Atividade médica ambuiatorial com recursos para realização de exames
complementares;
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimento a urgências;
8630-5/03 - Atividade médica ambulatória! restrita a consultas.

CONSOLIDA- SE O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE A SEGUINTE REDAÇÃO

Página 2 de 6

LINDOMAR PEREIRA DE SA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de
bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do Norte/MA,
portador do CPF n° 089.056.573-20 e RG. n° 000010075593-3 SSP/MA, residente e
domiciliado na Rua da Ferradura, n° 24, quadra 15, Araçagy, São José de
Ribamar/MA, CEP 65.110-000;

TEREZA LÚCIA FEITOSA DE SA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial
de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1981, natural de Sucupira do
Norte/MA, portadora do CPF n° 459.560.903-59 e RG. n° 0286492420051 SSP/MA,
residente e domiciliada na Rua da Ferradura, n° 24, quadra 15, Araçagy, São José de
Ríbamar/MA, CEP 65.110-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial PRIME
PRESTADORA LIDA, inscrita no CNPJ sob o n° 21.059.965/0001-20, tem sede e
domicilio na Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche
Center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455.
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CLÁUSULA SEGUNDA - O objeto social é: /
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; ^
82.19-9/99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente (privado);
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas
anteriormente (apoio);
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada;
62.09-1/00-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação;
91.02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos ;
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédícos e eletroterapêuticos
e equipamentos de irradiação;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso
odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não
especificados anteriormente (oxigênio);
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador;
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e
materiais odonto-médico-hospitalares;
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
(atenção ambulatorial);
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar;

4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação
domiciliar, com atividade de fracionamento e acondícíonamento associada;
8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades de
limpeza);
8130-3/00 - atividades paisagísticas;
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra;
7820-5/00 - locação de mão de obra temporária.
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados anteriomnente, sem operador (geradores, guinchos, guindastes,
empilhadeíras);
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, ei^ceto consultoria
técnica especifica;



8630-5/02 - Atividade médica ambulatoríal com recursos para realização de exames
complementares;
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares
para atendimento a urgências;
8630-5/03 - Atividade médica ambulatoríal restrita a consultas.
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CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais), dividido em 2.500.000,00
1,00 (hum real) cada, inteqralizac

dois milhões e quinhentos mil]
a em moeda corrente do País

quotas no valor de R$
pelos sócios:

Sócios N° de quotas % Valor R$

Lindomar Pereira de Sá 1.250.000 50 R$ 1.250.000,00
Tereza Lúcia Feitosa de Sá 1.250.000 50 R$ 1.250.000,00
Total 2.500.000 100 R$ 2.500.000,00

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

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade cabe ao sócio LIndomar Pereira
de Sá, a ele cabe a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade,
judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social
como assinar cheques, representar a empresa nos órgãos Federal, Estadual e
Municipal e Bancos, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto,
o uso da denominação social em negócios estranhos aos fíns sociais.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestara contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção se sua cotas, os lucros ou perdas
apurados.

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatros meses seguintes ao termino de exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA NONA -. A sociedade poderá a qualquertempo, abrir ou fechar filial, ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a título de "pró- labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrímonial, a data da
resolução, verificada em balanço especialmente lavrado.
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Parágrafo Único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O Administrador Lindomar Pereira de Sá
declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido 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, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos; ou por crime fallmentar, de prevaricação peita ou subomo,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
publica, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de São Luís/MA, para o exercício
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 01
(uma) via.

São Luís/MA, 08 de abrii de 2020.

Lindomar Pereira de Sá

Tereza Lúcia Feitosa de Sá



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburccratizaçâo, Gestão e Governo Digitai

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PRIME PRESTADORA LTDAconsta assinado digitalmente por:
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IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

02328098363 LOURIANA GOMES DA SILVA

r ••

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EH 15/04/2020 17:40 SOB N* 20200265490.
PROTOCOLO: 200265490 DE 14/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001545353. HIRB: 21200875521.

PRIME PRESTADORA LTDA

Líllan Therasa Rodrigues Mendonça
SBCRETÃRIA-GERAL

SÃO Ltrfs, 15/04/2020
www. eo^re saf ac11.ma. goV. b r

/
1

A validade deste documenta, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cãdigos de verificação.
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ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
EM EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

PRIME PRESTADORA LTDA

Lindomar Pereira de Sá, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial
de bens, empresário, data de nascimento 09/07/1957, natural de Sucupira do
Norte/MA, portador do CPF n° 089.056.573-20 e RG. n° 000010075593-3
SSP/WIA, residente e domiciliado na Rua da Ferradura, n° 24, quadra 15,
Araçagy, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000;

Tereza Lúcia Feitosa de Sá, brasileira, casada sob regime de comunhão
parcial de bens, empresária, data de nascimento 13/10/1961, natural de
Sucupira do Norte/MA, portadora do CPF n° 459.560.903-59 e RG. n°
0286492420051 SSP/MA, residente e domiciliada na Rua da Ferradura, n° 24,
quadra 15, Araçagy, São José de Ribamar/MA, CEP 65.110-000.

Únicos sócios da sociedade denominada PRIME PRESTADORA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 21.059.965/0001-20, tem sede e domicilio na
Avenida Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche
Center, Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455, devidamente registrada na
Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob o NIRE n°
21200875521 em 05/09/2014, consoante a faculdade prevista no parágrafo
único do artigo 1.033, da Lei 10.406/2002 (Código Civil), resolve alterar e
transformar esta sociedade em empresa Individual.

Cláusula primeira - Ingressa na empresa Leilton Feitosa de Sá, brasileiro,
casado sob-regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento
11/10/1983, natural de Sucupira do Norte/MA, empresário, CPF n°
001.878.233-75, carteira de identidade 544618963 GEJUSPC/MA, residente e
domiciliado na Rua H 15, n° 01, Cond. Ilhas Gregas - Creta - Apto 703, Parque
Shalom, CEP 65072-810, São Luís/MA.

Cláusula segunda - Retira-se da empresa Lindomar Pereira de Sá, que cede
e transfere suas quotas de capital no montante de R$ 1.250.000,00 (hum
milhão, duzentos e cinqüenta mil reais), dividido em 1.250.000,00 (hum milhão,
duzentos e cinqüenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, transferindo
para Leilton Feitosa de Sá, pagos e satisfeitos, dando plena, geral e
irrevogável quitação.

Cláusula terceira - Retira-se da empresa Tereza Lúcia Feitosa de Sá, que
cede e transfere suas quotas de capital no montante de R$ 1.250.000,00 (hum
milhão, duzentos e cinqüenta mil reais), dividido em 1.250.000,00 (hum milhão,
duzentos e cinqüenta) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, transferindo
para Leilton Feitosa de Sá, pagos e satisfeitos, dando plena, geral e
irrevogável quitação.

Cláusula quarta - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa
Individual, sob o nome empresarial de L FEITOSA DE SA, com sub-rogação de
todos os direitos e obrigações pertinentes.

\
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Cláusula quinta - O acervo desta sociedade, no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), passa a constituir o capital do Empresário
mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, em ato contínuo, a solicitação de sua inscrição
como empresário, mediante instrumento de inscrição de empresário individual.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Leilton Feitosa de Sá, brasileiro, casado sob-regime de comunhão parcial de
bens, data de nascimento 11/10/1983, natural de Sucupira do Norte/MA,
empresário, CPF n° 001.878.233-75, carteira de identidade 544618963
GEJUSPC/IVIA, residente e domiciliado na Rua H 15, n° 01, Cond. Ilhas Gregas
- Creta - Apto 703, Parque Shalom, CEP 65072-810, São Luís/MA.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial
a seguinte firma L FEITOSA DE SA e terá sede no seguinte endereço: Avenida
Daniel de La Touche, s/n, sala 112, Condomínio Via La Touche Center,
Cohajap, São Luís/MA, CEP 65.072-455.

Cláusula segunda - O capital é de R$ R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em
moeda corrente do País.

Cláusula terceira - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das
seguintes atividades econômicas:
78.30-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros;
82.19-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo não especificados anteriormente (serviços de apoio);
82.99-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às
empresas não especificadas anteriormente (privado);
85.50-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
85.99-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerenciai;
86.90-9/99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas
anteriormente (apoio);
80.11-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada;
62.09-1/00- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação;
91,02-3/02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos;
84.24-8/00 - Segurança e ordem pública;
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
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33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eietromédicos e
eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos;
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
46.45-1-01 - Comércio atacadista de Instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos
para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças;
46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos
não especificados anteriormente (oxigênio);
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem
operador;
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde;
46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de
instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares;
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorlal não especificadas
anteriormente (atenção ambulatorlal);
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais;
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar;
4649-4/09 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e
conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada;

8122-2/00 - imunização e controle de pragas urbanas;
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente (atividades
de limpeza);
8130-3/00 - atividades paisagísticas;
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
7810-8/00 - seleção e agenciamento de mão de obra;
7820-5/00 - locação de mão de obra temporária.
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador (geradores,
guinchos, guindastes, empilhadeiras);
7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica especifica;
8630-5/02 - Atividade médica ambulatorlal com recursos para realização de
exames complementares;
8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades
hospitalares para atendimento a urgências;
8630-5/03 - Atividade médica ambulatorlal restrita a consultas.

-io



Cláusula quarta - Oempresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são
verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao
disposto no artigo 299 dó Código Penal, não estar impedido de exercer
atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual
no País.

Cláusula quinta - Oempresário declara, sob as penas da lei, que não participa
de outra Empresa Individual.

Cláusula sexta —Fica eleito o foro de São Luís/MA para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular
em via única.

São Luís/MA, 26 de agosto de 2020.

\ Leilton Feitosa de Sá

Lindomar Pereira de Sá
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Página 5 de 5

Eu, LOURIANA GOMES DA SILVA, com inscrição ativa no ORO/MA, sob o n® 011309, inscrito no CPF n®

02328098363, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que

este documento é autêntico e condiz com o original.

identificação D0(S) ASSINANTE(S)

CPF N® do Registro Nome

02328098363 011309 LOURIANA GOMES DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EK 16/09/2020 11:04 SOB N* 21102340096.

PROTOCOLO: 200705385 DE 16/09/2020 10:58.

CÕDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004332210. NIRB: 21102340096.
L FBITOSA DE SA

LÍLIAN TEERE8A RODRIOOBS MENDONÇA
SECRETÃRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 16/09/2020
wHw. enpresaCacll .ma. gov.br

A validade deste docunento, se impresso, fica sujeito 8 cooprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
InCormando seus respectivos cOdlgos de verificação.
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A: PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL N°: 12/2021 (SRP)
Processo n^: 13Q1Q01/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para
terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal
das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Data: 05 de março de 2021.
Hora:15:00 horas

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa L FEITOSA DE SÁ, CNPJ n^:
21.059.965/0(X)l-20, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o
local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos
humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

ENDEREÇO; AV. DANIEL DE LA TOUCHE- COND. VIA LA TOUCHE CENTER - SALA 112
- BAIRRO: COHAJAP

CIDADE/ESTADO: SÃO LUiS/ MA

C.E.P.; 65072-455

PONTO DE REFERÊNCIA: EM FRENTE AJACARÉ HOME CENTER

TELEFONE: (98) 99145-2502

São Luís(MA), 05 de março de 2021.

Cohajap

CEP: 65.072-455 .
São Luís - M/v j

lCNP]'-21.059.965/0001-201 .'V" FEi-rosA DE sA Vfcr..xl£.....k...S4.-,
Cond^vS ulotche Center. Sala 112 " l"fE*ÍTOSA DE SÁ

Leilton Feitosa de Sá

Sócio/Administrador
CPF: 001.878.233-75 - RG:54461896-3 SSP/MA

1

L FEITOSA DE SA - CNPJ: 21.059.965/0001-20 - INSC ESTADUAL: 12.447321-0
Av. Daniel de La Touche, s/n - Cond. Via La Touche Center, sala 112 - Cohajap

CEP; 65072-455 • São Luís - MA • E-mail: primeprestadora(a)hotmail.com • Tel: (98) 3181-Olfe
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A: PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL N": 12/2021 (SRP)
Processo nS; 1301001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para
terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal
das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Data: 05 de março de 2021.
Hora:15:00 horas

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Aempresa LFEITOSA DE SÃ, CNPJ n 9; 21.059.965/0001-20, sediada na AV. DANIEL
DE LATOUCHE - COND. VIA LATOUCHE CENTER - SALA 112 - BAIRRO; COHAJAP- CE.P.: 65072-

455SÃOLUIS/MA, representada pelo Sr. LEILTON FEITOSA DE SÁ, R.G. n^: 54461896-3 C.P.F n^i
001.878.233-75, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado
pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua
participação neste certame.

São Luís(MA), 05 de março de 2021.

—I leíftoTi Jêítosfl Sd

Av. Daniel de I.aTouche S/N LFEITOSA DE SÁ
Cond. Via Latouche Center,Sala 112

Cohajap
CEP; 65.072-455 .

I São Luís - M/L ]

L FEITOSA DESÁ
Leilton Feitosa de Sá

Sócio/Administrador
CPF: 001.878.233-75 - RG: 54461896-3 SSP/MA

L. FEITOSA DE SÁ - CNPJ: 21.059.965/0001-20 - ÍNSC ESTADUAL: 12.447321-0
Av. Daniel de La Touche, s/n - Cond. Via La Touche Center, sala 112 - Cohajap

CEP: 65072-455 • São Luís - MA ♦ E-maíl: primeprestadora(a)hotmaíl.com • Tel: (98) 3181-01

s;
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A; PREFEITURA MUNICIPALDE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL N": 12/2021 (SRP)
Processo n^: 1301001/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para
terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal
das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Data: 05 de março de 2021.
Hora:15:00 horas

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMEI^O DOS REQUISÍTOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Aempresa LFEITOSA DE SÁ, CNPJ n.^: 21.059.965/0001-20, sediada na AV. DANIEL
DE LA TOUCHE - COND. VIA LA TOUCHE CEhíTER - SALA 112 - BAIRRO: COHAJAP- CE.P.: 65072-

455-SÃOLUIS/MA, representada pelo Sr. LEILTON FEITOSA DE SÁ, R.G. n9; 54461896-3 C.P.F
n6:001.878.233-75, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os
requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado
pela Prefeitura Municipal de São João dos Pastos, excetuando-se a eventual aplicação do
permissivo estabelecido no art. 43 da Lei Complementar n2 123/2006 para a regularidade fiscal,
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame

L FEITOSA DE SA
Av. Daniel de La Touche S/N

Cond. Via La touchc Center, Sala 112
Cohajap

CEP; 65.072-455

I São Luís - M/V I

São Luís(MA), 05 de março de 2021.

dfton Teíto5fl SÁ
CNPJ•- 21.0 59.965/OO01 -2 01

LFEITOSA DE SÁ
Leilton Feitosa de Sá

Sócio/Administrador
CPF: 001.878.233-75 - RG: 54461896-3 SSP/MA

L. FEITOSA DE SÁ - CNPJ: 21.059.965/0001-20 - INSC ES([At)UAL: 12.447321-0
Av. Daniel de La Touche, s/n - Cond. Via La Touche Center, sala 112 - Cohajap

CEP: 65072-455 • São Luís - MA • E-mall: primeprGstadora@hotnnail.com • Tel: (98) 3181-0

\
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A: PREFEITURA MUNICIPAL DESÃOJOÃO DOS PATOS- MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: PREGÃO PRESENCIAL N": 12/2021 (SRP)
Processo nS; 1301001/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, através de ata de registro de preços, para
terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais, para suprir a carência de pessoal
das secretarias municipais da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Data: 05 de março de 2021.
Hora:15:00 horas

11+ +

Prime
Prestadora

ANEXO Vi

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MiCROEMPRESA OU

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Aempresa LFEITOSA DE SÁ, inscrita no CNPJ sobo n.^: 21.059.965/0001-20, sediada
na AV. DANIEL DE LATOUCHE - COND. VIA LATOUCHE CENTER - SALA 112 - BAIRRO: COHAJAP-

CE.P.: 65072^55 - SÃO LUIS / MA, representada pelo Sr. LEiLTON FEITOSA DE SÁ, R.G. n^:
54461895-3 C.P.F n^: 001.878.233-75, DECLARA,, para os fins do disposto na Lei Complementar

123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra
como:

• MICROEMPRESA, conforme inc. Ido art. 3^ da Lei Complementar n^ 123/2006.

BI EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3^ da Lei Complementar n^ 123/2006.

E que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no § 4 do art. 38 da mencionada
lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no
procedimento llcitatório do Pregão em epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de São João
dos Pastos.

OBS: ASSINALAR COM "X"UMADAS OPÇÕES

[cNPr-21.059.965/0001^' UFEI-rOSA DE SA \feóo^.8^r \ ,
Av. Daniel de La Touche S/N

Cond. Via La touchc Center, Sala 112"
Cohajap LFÈTOSADESÂ

CEP: 65.072-455 Leiiton Feitosa de Sá
LSão Luís - MA. I Sócio/Administrador

- ^ CPF: 001.878.233-75 - RG: 54461896-3 SSP/M

São Luís(MA), 05 de março de 2021.

ÍZeÍtL. FEITOSA DE SA - CNPJ: 21.059.965/0001-20 - INS(Í£STADUAL: 12.447321-0
Av. Daniel de La Touche, s/n - Cond. Via La Touche Center, sala 112 - Cohajap

CEP: 65072-455 • São Luís - MA • E-maíl: primeprestadora@hotmall.com • Tel: (98) 3181-01'
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Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM

Certificamos que es Infannaçães abaixo constam dos documentos arquivados
nestaJurtta Comercial e sãovigentes nadatada sua expedição.

Nome Einpicsarial: LFEITOSADESA

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

mftE(5ad«]
31102340096

CNPJ
zixisasesrDooi-ao

Afquhttmacito da Ala da tiacriclo
05000014

Endereço Ccmçdato
AvanidaOanWdsLaTowha.trSN.CCINDVIALATOüCHECENTERiSALAIIZ; Ccitiatao^oLuisiMA-CEP6SI)724&S

EMMttSAIGOVEPKO DO|
FÁCILIuaranhAo!

Protocolo: MAC:210105S366

Otárto
7&a0-2/00 • Femodmanto a gnUo da raoiisas hunanee para Carcahia: 62.10-9/00 • PraparatOo da docuiranloa a aarvicaa espadslzadoo da apoio adnMUrstlve nOo aspadneadca arierloniiania (sarvlçaa da apate); e2D9-7/D9- Outras aVUdadaa
daaorvites prestados(rt>dpalinentaeaern[rc&asnãe«spedncad8iVitotten)ient3(ri1VQdeXS5.5O-S/02-Allvid3da da apoio a educsçOo, exceto <tfXBti>soo4ares:65.90-6/D4 •Ttdnamento cm dosamwMmenlo proBadonala gerendat 66300/99
- Outras atividadesdo elonpio 0 aaJda rmmananJo espedtodaaantalannenle (aptiol; 60.11-liDI •Advidade*de vlgIlOnciaB«egviranta[<lvada; 62X19-1/00 •Supatettcrdeo.menaençdoe outros lovIcoaenlccnDlügia da tnfinnacdoiOIJU-
3/02-RosBuraçaoecaistãvaçao dobgaresopri6dloat<lacelto3:S4J4-6/00-SejjaHa ocrdanpüOfcaSIZI-a-OO-Limpeza empfiao»o atidaffacfco; 33.12-1-03-ruaoaeiitaoerepgaçio doaogBfccodelnjTiàacoapduliülaiBpiuIloooe
eqiipamertasdBlrrs<ac6a;38.11^4n-Ci^tadsrtaiduaanao|]eslBoaac3a,12-34a-ColetadsresiaiafKdgisc*:46AS-141 - Comércb otacadcda datirturireiiuo a fnaloriali parouaoniáco. cAiãnleo. hc^Aatara dalaLualiji Im;46A4-a-
00*Cemjrtíe alamfeiadomáounas, aparalKS a eguipamsioB pareuaoedonUMnéifieo-hesplialv: panesa peça; 46M-3-% - Comdrde aiataCsla deeuroapreduusodndeos opetrecjfiríaanie aapecíicados aRterioiinante (oEdgMoi; 77^
O-OZ-A/uguejdeeqVpamenioadenlincos, rnAdIcasehpstAaIses, aaffl(tBredof;B6.60-T-00*AlMdadesdsEáKdoigastAoda aadda; 46.1S-402-Rctaes«aafltaaetn«RialaaagantaadoocminjodalnsniiientisetnatorlaisadonlcKnMco-
hest4lalares;8S-30-6-89-AWdadaa dastancío anibubtorlainaa eapadnóadaa entcaionnaMa (atançBo anAubloriai); 6111-7X10 •soivltaacombinados pareapoioa addldas. axeelocondomínios prediais;4649-t/oa - eoindrelo atatadislada
produtos doNgiene.Dmpe3acconsetvaçdodoinlcllar;4640-4/D9*camdrdostacsdista deprodutos dohl^ens, Impéza ocoosengçaa domlcOlar. com etMdada dafraConamoiHa oaeandlukjnafiiufiluassodsda; 6122-2X10 •Irmmizscâo o contioh
de pregas urbatuai 812S4VD0• otMdades de Inipezo nOoespeUlcodas entsrlannsnla (atividades da bnpezal: 8130-3/00 •etMdades psIsagleOcas; 6211-3/00* serviços comblnadoo deescr1tànoaepoiofidniirfetrstKni(78ia-6/D0*seiecãoa
agaiOaíTMTito dsmOo deobra; 76204X10 •bcsçSo damSodoobre tenfotida. 7739-0^ 7Alugt^ dsoutras máçuhas aegulpsmcnlos oomenials s Induablals rvío sspodncadoa antakxnavo. tonoçvsdtf(gtfadvcs, guinchos, guindastes,
empiIhadeíasX7020-4/007 Mlvldadeadecoraultoriaem gestãoempnâsrlAexcetoceraullodo teóricaespredica; 6639-6/02 ? Azhfldode médkaamlxialíxlai cemrecufSDO pararocfcaçan dogrerreacuiçiltfiieJdaies.661^1/027AlâidsdsadB
stttiáiTiBrtD tfn prertt^Mcontt 6 unídfldds psQ ctêoÚTwrtofl vgândssí 663&^03 * Ad>ddâd8mArfe* rcslfftAb ccnsitóâfc

Ctfítal
RS 2600.000,00 (dcis mOides oquhhantos milreais)

Olfeio Arqulvamenle
Oats

19KI2/2(S1

Koms do Emptssdila: tELTON FEIT06A DE 6A
IdanUdads:
S44616953
EstadocMt
CASADO(A)

MAC2101058365

Alo/ovanloa

31013tD• OUTROS DOCUMaOOS t£ INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÁRIO

'S ...
CPFr í ''
OOim233.75

* Ragbnada bani:
. NAO INFORMAM

Esta oofddSo rd emSida automaticamcnts am 24/02/2021,6a 17:91:09 (Tcrdilo da BrasQla).
6a hçnassa, venPcsreuo outanliddadanohttpsdAinrwainprotDradLina.oev,br. om ocódiSDNDBXSGI.

Y ,•

UiíanThereà Rodrigues Mendonça
Setretário Geral

••A"

Perts
EPP (Empresoda Pequeno Porta)
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ATIVA
Slstut

SEWSTATUS
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio • SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA I GOVERNO 00
Fácil'''MRAr^HAo

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -SÍNREM

CertiRcaiTios que as Informaçõesabaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentesna data da sua expedição.

Certificamos que L PEITOSA DE SA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

NIRE 21102340096

CNPJ 21.059.965/0001-20

Protocolo: MAC2101058395

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Endereço Completo Daniel de LaTouche, N''SN, COND VIA LATOUCHE CENTER;SALA 112;, Coha]ap-São Luís/MA-CEP 65072-455

Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data

310 20210204621 19/02^021

002 20200705385 16/09Q02Ü./
223 20200293830 28/04/2020
002 20200265490 15/04/2020

002 20191270261 06/12/2019

307 20180838531 17/07/2019

002 20190838523 17/07/2019 " '̂- '

223 20190293438 16/04/2019'--
223 20180289195 04/04/2ü"l8" i
223 20171216539 07/11/2017 .
002 20170441113 08/10/2017.• 1 • 4 '
223 20140668632 23/09/2014'-:J-
315 20140632395 05/09/2014' -i ' •C '"
090 21200875521 „ 05/09/2014'' =-•

-L - .

Descrição

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÁRIO

TRANSFORMAÇÃO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS(EXCETONOME
EMPRESARIAL)
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
BALANÇO

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
CONTRATO

Esta certidão foi emitida autoniaticamênte' em24/02/2021, às 17:32:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autentlddade nòhttps://www.empresW^ com o código 5FUGDPX7.

rMC2101058395

u

I ' LiGanTherssaRodrigüás Mendotiça
] ' Secretário(a) Geral
V -

• ,

•' :

..r t.'
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05/03/2021 Empresa Fácil Maranhão

r'

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 200705385

DATA DO PROTOCOLO: 16/09/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21102340096
ARQUIVAMENTO: 20200705365

EMPRESA: L FEITOSA DE SA

Requerimento do Empresário (https://www.empr0safacil.ma.gov.br/sigfacll/conlrato-sociat/download-contrato-
eletronÍco/arquivo/YXNzaW5hZQ9íMjAyMDA5MTYxMDU2MTZfQ29udHJhdQ9fTUFQMjAwNTkONDk4MC5wZQY=/download/2/pessoa/17522/cc_protoco!o/MAP20

www.empresafacil.ma.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=MAP2005944980 1/"


