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Escritório' DENARDl CONTABILIDADE

ALTERAÇAO CONTRATUAL N®05
Trfc» IA rr^n^oriin t Tna _ iroD

CNPJ/MF-11.054.901/0001-82 NIRE-21200681092

RODRIGO BOTELHO MELO COELHO, brasileiro, solteiro, adminis

natural de Teresina-PI, nascido em 19/03/1977, residente e domiciliado na Rua Tenente Rosa,

n^ 82 - Centro, São Raimundo ^das Mangabeiras, CEP 65.840-000, portador da Carteira de

Tj—j_ j—o 1 -íOT nrc cconoT « « **0 hah i aa <o
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JOÃO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO, brasileiro, casado em Regime de

Comunhão Parcial de Bens, empresário, natural de Balsas-MA nascido em 01/01/1985,

residente e domiciliado na Rua 01, n° 349, Bmrro de Nazaré, Balsas-MA, CEP 65.800-000,

portador da Carteira de Identidade n° 18504912001-5, expedida pela GEJSPC/MA e inscrito

no CPF sob o n° 001.557.653-10.

Únicos Sócio componentes dasociedade empresária que gira sob denominação TOP

10 COMÉRCIO LTDA-EPP, com sede naAV. Contomo, n' 1.853 - lote 39, Quádra 181 -

Bairro de Fátima, Balsas-MA 65.800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do

Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n® 21200681092, e inscrita no CNPJ sob o n°

11.054.901/0001-82.

DA ALTERAÇÃO SOCIAL 0^
Clausula V - É admitida na sociedade ELMORANE BRITO MARTINS COELHO, de

_nacionalidade brasileira, natural de Balsas- MA, casada em regime de comúiihão Parcial de

u nascido em 22/04/1983, empresária, com residência e domicílio em São Raimundo das

^^l^\^_h!líingabeiras/MA, na Rua Tenente Rosa, n° 82, Bairro; Centro, CEP: 65.840.000, carteira
identidade n.® 757440975, expedida pela SEJUSP- MA e CPF n® 926.623.663-20
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Clausula 1 - Retira-se da sociedade JOÃO ANTONIO DO NASCIMENTO NETO,

cedendo e transferindo a totalidade de 2.000 (duas mil) quotas, à sócia ELMOHAÍffi-fiEirO

MARTINS COELHO , pelo que declara ter recebido neste ato em moeda cor^etifó.(naQjonal,

dando plena,gerale irrevogável quitação, nadamais tendo a receber ou reclamj

presente, pretérito e futuro, por si e por seus herdeiros, servindo a presei

definitivo*.

a. RODRIGO BOTELHO MELO COELHO detém 98.000,00 (noventa e oito

mil) quotas,com valor nominalde R$ 98.000(noventae oito mil reais),

b. ELMORANE BRITO MARTINS COELHO detém 2.000,00 (duas mil)

quotas, com valor nominal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

SÓCIOS VALOR PARTICIPAÇÃO QUOTAS

RODRIGO BOTELHO MELO COELHO R$ 98.000,00 98% 98.000

ELMORANE BRITO MARTINS COELHO R$ 2.000,00 2% 2.000

A vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social com a seguinte

redação:

"<8

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO.

Cláusula 1® -Asociedade éempresária limitada, regida pelos artigos 1.052 eseguintes da lei ^
10.406, de 10 de janeiro de 2002 e leis complementares vigentes pertinentes a esse tipo de

personalidadeJurídica e girasobdenominação social de: TOP10 COMÉRCIO LTDA-EPP.

ClãuSula 2® - A sociedade tcui sede adiuinístrativa na AV, Coiitoino, u"lo53 —Lute 39,

Quadra 181- Bairro de Fátima em Balsas/MA CEP: 65.800-000.
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Parágrafo Único - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros

estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou por deliBeraoão^da

maioria dos sócios.

Cláusula 3® ' A sociedade tem por objeto social, as atividades de: 47.84-9/1

varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP), 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais

construção em geral e 49.30-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos.

Cláusula4^- A sociedadetem por tempo de duração indeterminado, e iniciou suas atividades

em 17/08/2009.

Cláusula 5° - A empresa possui três filiais, a filial 1 que se localiza na cidade de Sambaiba -

MA, na Rua Paulo Ramos, n®. 980 ao lado do Colégio Dr. Paulo Ramos, Centro, CEP:

65.830.000, a filial 2, que se localiza na cidade de Tasso Fragoso - MA na Rua Marcelino

Tavaresj n®. 1.115, Centro, CEP: 65.820.000, a fílial 3,- que se localiza ria cidáde de Balsas -

na Avenida 20, Bairro São Caetano, n°.999, CEP: 65.800.000.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 6° - O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem

mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente

integralizado em moeda corrente nacional e assim dividido entre os sócios:

SÓCIOS VALOR PARTICIPAÇÃO QUOTAS

a)- RODRIGO BOTELHO MELO COELHO RS 98.000,00 98% 98.000

*'>-
ELMORANE BRITO MARTINS COELHO R$ 2.000,00 2% 2.000

TOTAL RS 100.000,00 100% 100.000

Cláusula 7® - A responsabilidade de cadasócio é restrita ao valor de suas respecti

sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capi

JUCEMA
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0A GERÊNCIA DASOCIEDADE E SUA REMUNERAÇÃO

Cláusula 8° - A sociedade é administrada, em juízo ou fora dele, pelo sócio ROÍ

BOTELHO MELO COELHO, que a r^resentará ativa e passivamente^- judicial e

extrajudicial, com os poderes e atribuições de praticar todos e quaisquer atos relativos e

vinculados à sociedade, sendo vedado, no entanto o uso da denominação social em avais,

fianças e aceites defavores a terceiros, estranhos aos objetos sociais, sobpena denulidade.

$.1—0 ijso da denominação social é privativo do administrador nos poderes a ele

conferidos.

8.2 - A sociedadepoderáa qualquer tempo nomearpara o cargo de administrador, um

náp sócio, desde que deliberado em reunião de sócios com aprovação unânime caso ocapital
mo esteja integralizado e de dois terços no mínimo após a total integralízação, mediante

termo de posse lavrado do Livro de Atas e registrado no órgão competente no prazo de 30

8.3 O administrador não sócio quando nomeado conforme descnto hd'parágrafo

anténor, após decurso de prazo do" mandato, ces§a-se ó exercício' de seU cargo, sendo

necessário para sua recondução, nova nomeação.

8.4 ~ Quando houver administrador não sócio, o mesmo poderá ser destituído do cargo

a qualquer tempo, por deliberação dos sócios, independentementede justificativa.

Cláusula9" - Os sócios poderãode comum acordo estabelecer uma retiradamensal a titulo ^e

''pró-iabore^*, respeitando as limitações legais vigentes.

JUCEMA
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DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO.

Cláusula 10^ - O exercício social encerra-se anualmente em 31 de dezembrõT

procedida a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de^esultado

econônuco.

fiOt-WA n

lO.I - A sociedade poderá a qualquer tempo, levantar balanços intermediários no

decorrer do exercício.

Cláusiíla 11° - Os lucros e perdas serão: rateados, distribuídos ou suportados pelos sócios na

proporcionalidade das quotas de capital de cada um, ou ainda levados para contas especiais,

para futuro aproveitamento ou amortização.

11.1- Para a distribuição de Lucros, a Sociedade poderá levantar balanços mensais.

RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMRELAÇAO A UM SÓCIO

Cláusula' 12°"- O'falecimento, a interdição, a inabilitação e qtialquer outra situação; não

dissolverá a sociedade. Em caso de Mecimento ou interdição de qualquer dos sócios, a

sociedadecontinuarácom os herdeiros, sucessores e o incapaz, se os sócios remanescentes os

aceitarem, caso contrário os haveres do falecido serão pagos ao(s) herdeiro(s), sucessores ou

ao incapaz em 6 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigidas monetariamente,

vencendo a primeira 30 (trinta) dias após o evento, prazo este, máximo para a opção pelo

ingresso na sociedade. Em caso de retirada, os haveres dú(s) sõcíú(s) rciircuiíe(s) serão

apurados em balanço especial e pagosao(s)mesmo(s) nascondições acima.

DA DISSOLUÇÃO DASOCIEDADE

Cláusula 13° -Asociedade poderá ser dissolvida aqualquer tempo por deliberação dos sóc^
com representatividade denomínimo %(três quartos) docapital sj^i^L^

JUCEMA
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13.1 - A sociedade poderá se dissolver por força de lei, quando ocorrer das

hipóteses previstas nosartigos 1.003 e 1.034 daLei n** 10.406/2002.

DA CESSÃOE TRANSFERÊNCIADE QUOTAS

Cláusula 14® - Os sócios podem ceder ou transferir no todo ou em parte suas quotas a outro

sócio(s), independente de anuência do(s) outro(s), ou a terceiros se não houver oposição de

titulares de mais de um quarto do capital social.

o

Cláusula 15® - O sócio que quiser se retirar da sociedade, deverá cientificar aos demais e a

sociedade, a sua intenção, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias e por escrito.

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

itisula 16® - As deliberações sociais serão tomadas de acordo com o estabelecimento nos

ardgos 1.071 e 1.076 da Lei 10.406/2002.

DA ISENÇÃO CRIMINAL

Cláusula 17® - O administrador declara sob as penas da I.ei, que não está impedido de exercer

a administração da sociedade por lei especial, 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 falímentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou

contra ã ecunomiã populár, Cúütrã Oslstcriiã fliiãncêlfo riãcioiiãl, coiitra liornias de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

JUCEMA

JüRTA COHBSCIAL DO ESTADO DO
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DA ELEIÇÃO DOFOROJURÍDICO

Cláusula 18® - Fica eleito o foro da Comarca de Balsas- MA, para ^

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento, independentemente de

privilégio para qualquer das partes.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 3 (três) vias, de igual

teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Balsas- MA, 24 de Junho de 2016.

RODRIGO COBLHO

JOAOANT" MENTONETO

ELMORANE BRITO MARTINS COELHO

JiniTA COMERCIAL DO ESTADO DO HARAKHSO
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ns 06 DA SOCIEDADE LIMITADA
"TOP 10 COMÉRCIO LTDA - EPP" PARA TRANSFORMAÇÃO EM EM

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

Página 1 de 6
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RODRIGO BOTELHO MELO COELHO, brasileiro, natural de Teresina/PI, casado
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/03/1977, portador"do
CPF n- 747.144.653-68 e RG n® 1337265 SSP/PI, residente e domiciliado na Rua do
Jardim, n- 95, Bairro: Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65840-000;

ELMORANE BRITO MARTINS COELHO, brasileira, natural de Balsas/MA, casada em
regime de comunhão parcial de bens, nascido em 22/04/1983, empresária, portadora do
CPF ns. 926.623.663-20 e RG n^ 757440975 SEJUSP/MA, residente e domiciliada na
Rua do Jardim, S/N, Bairro: Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP; 65840-
000;

Únicos sócios da sociedade empresarial "TOP 10 COMÉRCIO LTDA - EPP" que tem
sede e domicílio na Avenida Contorno, n- 1853, Lote 39, Quadra 181, Bairro: Fátima,
Balsas/MA, CEP: 65.800-000, inscrita no CNPJ: 11.054.901/0001-82, com seu contrato
de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE:
21200681092 em 17/08/2009, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada
para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, a qual regerá,
doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos
1.035 e 98Ü-A da lei 10.406/02.

1- - Retira-se da sociedade a sócia, ELMORANE BRITO MARTINS COELHO, acima
qualificada, que cede e transfere suas quotas no total de 2.000,00 (dois mil) com valor
nominal de R$ 1,00 (um rèal) cada, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao sócio
remanescente, RODRIGO BOTELHO MELO COELHO, acima qualificado, nada mais
tendo a reclamar seja a que título for, nem do cessionário, nem da sociedade, dando-
lhes plena, geral e irrevogável quitação.

2^ - O capital social desta sociedade, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), já
integralizado, será acrescido em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo este
acréscimo totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, passando o
Capitai Social a ser de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), que
servirá para constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

3- - Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, passando a denominação social a ser "LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes.



4- - A EIRELI resolve alterar seu endereço de: Avenida Contorno, n® 1853,
Quadra 181, Bairro de Fátima, Balsas/MA, CEP: 65.800-000, para: Avenida R
n- 82, Bairro: Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

5- - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:
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4924-8/00 - Transporte escolar;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipal;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como:
construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com benfeitorias:
construção de vias, serviços de infraestrutura;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como; limpeza e
de tratamento de piscinas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras,
dutos de ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais trens, ônibus,
embarcações, limpeza do interior de tanques marítimos, limpeza de garrafas, limpeza de
ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura.



Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa Indi
Responsabilidade Limitada.

ATO CONSTITUTIVO

POR TRANSFORMAÇÃO DESOCIEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVI
RESPONSABILIDADE LIMITADA

"LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI"
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1- - A EIRELI girará sob a denominação "LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI" e terá
sede na Avenida Rodoviária, n^ 82, Bairro; Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA,
CEP: 65.840-000.

Parágrafo único. A EIRELI possui três fiiiais: filiai 1, que se localiza na cidade de
Sambaíba/MA, na Rua Paulo Ramos, n® 980, Centro, CEP: 65.830-000, filiai 2, que se
localiza na cidade de Tasso Fragoso/MA, na Rua Marcelino Tavares, n^ 1.115, Centro,
CEP: 65.820-000, e a filiai 3, que se localiza na cidade de Baisas/MA, na AV. 20, n^ 999,
São Caetano, CEP: 65.800-000.

2^ - O Capitai será de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), já
totalmente integralizados em moeda corrente do país.

Z- - O objeto será:

4924-8/00 - Transporte escolar;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - iocação de automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipai;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes;
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e caiçadas;
4921-3/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipai;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7731-4/00 - Aiuguel de máquinas e equipamentos agrícoias sem operador;
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão de obra;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4313-4/00 - Obras de terrapienagem;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação;
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários;
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
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4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais como:
construção de estruturas com tirantes, obras de contenção, construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo, subdivisão de terras com b
construção de vias, serviços de infraestrutura;
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como]
de tratamento de piscinas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores
dutos de ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais tr^
embarcações, limpeza do interior de tanques marítimos, limpeza de garrafa
ruas, limpeza de caixas de água e caixas de gordura.

4® - A EIRELl iniciou suas atividades em 17/08/2009 e seu prazo de duraçã
indeterminado. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

5^ - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda,
pela integralização do capital social.

6^ - A administração da EIRELl caberá ao titular RODRIGO BOTELHO MELO COELHO,
com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e
passivamente, judicial e extrajudlcialmente, perante todas as repartições e entidades
públicas, municipais, estaduais e federais, inclusive autarquias, bancos, instituições
financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa,
autorizando o uso do nome empresarial.

§ 1- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores
em nome da EIRELl, devendo ser especifico no instrumento de mandato, os atos e
operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato
judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 22 Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no Art. 1.061
da Lei 10.406/2002.

72-0 titular da EIRELl declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

Q- - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054
CC/2002).

92 - A EIRELl poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular.

caldeiras

ônibus
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10- - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-Iabore", observadasjis
disposições reguiamentares pertinentes.

11^ - Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a empresa continuará suas at
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo i
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço espe
levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
EIRELI se resolva em relação a seu titular.

12- - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer
a administração da empresa, 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 falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concüssão, 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 propriedade. (Art. 1.011, §1- CC/2002).

13^ - Fica eleito o foro de São Raimundo das Mangabeiras/MA, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado,
assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Raimundo das Mangabeira/MA, 26 de outubro de 2020.

RODRIGO BOTELHO MELO COELHO

Titular/Administrador

ELMORANE BRITO MARTINS COELHO

Sócio retirante



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos queo ato da empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELl consta assinado
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IDENTIFIÇAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

74714465368 RODRIGO BOTELHO MELO COELHO

92662366320 ELMORANE BRITO MARTINS COELHO

vIUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/10/2020 18:18 S09 21600166764.

PROTOCOLO: 200995456 DE 28/10/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005226015. CMPJ DA SEDE: 11054901000162
MIRE: 21600166764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2020.

LOCAR EMPREEMDIKEHTOS EIRELl

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

irwM.einpre8afacil.ffla.gov.br ^

Avalidade deste documento, se Impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos^frtais,
informando seus respectivos códigos de verificaçAo.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DEINSCRIÇÃO
11.054.901/0001-82
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

título do ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIA)

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIOAOE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.24-8-00 - Transporte escolar

DATAOEABERTURA

17/08/2009

PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos Imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com Itinerário fixo, municipal
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
68.10-2-01 - Compra e venda de Imóveis próprios
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de Imóveis
77.11-0-00 -Locação de automóveis sem condutor j j
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte nãoespecificados anteriormente, semcondutor /
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas eequipamentos agrícolas sem operador ^ J
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
81.29-040 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

AV RODOVIÁRIA
NUMERO

82

COMPLEMENTO

CEP

6S.840-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FiSCON53@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*•***«*•

município
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

UF

MA

TELEFONE

(99)3532-1094

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
17/08/2009

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
***«**••

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/01/2021 às 21:42:29 (data e hora de Brasilia). Pagina:
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PROCURArÂO particular

t

OXJTORGANTE;

\ empresa LOCAR EMPREENDIEMN1 Ui> ii.u<ELl, CWPJ.
1.054.901/0001-82, sediada na Av. Rodoviária, 82, Centro, Cep: 65.840-000,

5ão Raimundo das Mangabeiras/MA, telefone (99) 9ptáêaA5/98]
mail 1nrarhr20(S)Hmail.com, ncste ato representada
Melo Coelho, portador da Carteira de Identidade n° Kp3v7e5üSP-RI-ad^
i\° 747.144.653-68, residente edomiciliado Rua SerrJCosta, 01, São Fi;ííiiciscd[
Cep: 65.840-000, São Raimundo das Mangabeiras/ljjflTt: W jf

OUTORGADO:

Sr. Josc Carvalho Júnior portador da cédula de idenlidadíTOHtó
SSP-MA, inscrito no CPF sob número 837.430.572-04, residente domiciliado
na Rua Roseana Sarney, s/n. Vila Ceei, Cep: 65.840-000, São Raimundo das
Mangabeiras/MA

OBJETO:

Representar a outorgante em atos relativos à Licitações com o Poder Público
Nacional nas modalidades Pregão Presencial, Pregão Eletrônico, Carta-
Convile, Tomada de Preços, Concorrência, Dispensas de Licitação, RDC
Presencial e RDC Eletrônico.

PODERES:

Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões
públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas alas, registrar

ocorrências, fonnular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de
recursos e contrarrazões, assinar e elaborar declarações exigidas em editais,
assinar propostas e propostas readequada, contratos e aditivos bem como
assinar todos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom c fiel
cumprimento do presente mandato.

VALIDADE Esta Procuração tem a validade de l(um) ano, a partir do sua assinatura.

São Raimundo das

Botelho

Diretor Geral

Outorgiinte

s/MA^ 18 de janeii

ose Carvalho Júnior

Diretor Administrativo

Outorgado

© (99) 98240-6565 / 98430-9494 1 SS Iocarbr20@gmall.cofn- @16car.brasil

. n ^ .., , „ locar empreendimentos EIRELI 7 .Av.Rodov,aria,n. 82, Centro, Sao Raimundo das Mangabeiras-MA |CEP: 6^-096 |CNPJ: 11.054.901/0001-82,

õl^l»
«>í

4,63
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tãcitívénfô
3^ Ofício Timon-MA

30cfl»To ft, c CARTÓRIO 3» OFÍCIO EXTIUJUDICIALUETIMON-MA
OFÍCIO •

Av. lYcwiente Médici. n.' 6S9 jPfiqae Púol |CEP 6J(i3l09a 1Miwrio3ofc@l;otmail4S!<u -^tT
199_) 3326-80«0!muiU:{m 988SA-5440 íga859-54-10
Gilcifran Andmdo Miranda - Oficial

_.PoderJudlciàriotTJMÁ." .
'-•;-'Selo RECS1RO3O76701VYTW2T7NPL9VV32 { '̂ "•'

Dala/Hora: 22/0l/2021-T6;2O:42VÀÍõ1i1>37â
' Part6(5):, •JOSE CARVALHO"JUnilORgTolái;çS:5íÍ2:Ernóí^^t^b
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3°Ofício Timon-MA
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TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentaros resultados consolidados de consultaseletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do CadastroNacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/12/2020 13:12:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.054.901/0001-82

Resultados da Consulta Eletrônica;

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

ÓrgãoGestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cli

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa ate incípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lein° 12.965, de23 deabril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 dejunho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n® 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

â>



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SI

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICA?, que a
situação do fornecedor no momento ê a seguinte:

Dados dq Fornecedor
CNPJ: ' ' n.'Ò54.901/0ÒÓl-82 DUNS®V 90Õ028997
Razão Social: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

^ome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data deVencimento do Cadastro: 16/12/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade

FGTS Validade

Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) Validade

IV- Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade:
Receita Municipal Validade:

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade

03/07/2021
15/02/2021
09/07/2021

06/05/2021
09/02/2021

30/04

Esta declaração c uma simples consulta e não tem efcittnegal

Emitido em: 28/01/2021 16:27
CPF: 747.144.653-68 Nome: RODRIGO BOTELHO MELO COELHO
Ass:



limo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA
Pregão Presencial n° 05/2021

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
COWIO WllCROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Locar Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ:
11054.901/0001-82, sediada na Av. Rodoviária. 82, Centro, São Raimundo das
Mangabeiras/MA, através do seu representante legal o Sr. Rodrigo Botelho Meio Coelho,
inscrito no RG 1337265 SSP-Pl e CPF: 747.144.653-68 DECLARA, para fins do disposto
no subitem 27 do edital, do Pregão Presencial n° 05/2021, sob as sanções
administrativas cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é
considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;

( X ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso 11 do art. 3° da Lei
Compiementar n° 123, de 14/12/2006.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes

do § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 08 de/feíiereiro de 2021

Rodrmo Bbtelho Melo C

Diretor Geral

36mo

©(99)98240-6565/98430-9494 | ffllocarbr20@gnfrali.com | @locar.brasíl

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Av. Rodoviária, n®. 82,Centro, São Raimundo dasMangabeiras-MA 1CEP: 65.840-000 1CNPJ: 11.054.901/0001-82



limo. Sr.

Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA
Pregão Presencial n° 05/2021

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

-7
K

A empresa Locar Empreendimentos Eireli, Inscrita no CNPJ:
11.054.901/0001-82, sediada na Av. Rodoviária, 82, Centro, São Raimundo das

Mangabeiras/MA, através do seu representante legal o Sr. Rodrigo Botelho Melo Coelho,
inscrito no RG 1337265 SSP-PI e CPF: 747.144.653-68, 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.° 05/2021.

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

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 08/ vereiro de 2021

Rodrig :> Botelho Meio

Diretor Geral

oe ho

(3(99)98240-6565/98430-9494 | S8locarbr20@gmail.com j @locar.brasíl

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Av. Rodoviária, n° 82, Centro, São Raimundo das MangabeIras-MA | CEP: 65.840-000 | CNPJ: 11.054.901/0001-82



^autenticação—
tefotocóaà porestardeacordo.c

daVerdade.
é fèverilrii dè

a original.

NQAB

iilvã-Rodrigues -Tã&ftü
Emo]utnefitos; R$ 4,67,+;fERC: RSO.AS eTCTAL- R$ 5,"lZ

oaer juaicianu lorm. .

fiUTENT14B577R62N7W2B6CLYX05V." 02/02/2021" T
•10:00:32. Ato: 13.Ha," Total'R$-5, 12 Emof RS
FÈRC R$ 0,13 FflDEP R$ 0,10'FEW"RS'OrlS' •;
Consulte em,-https://selo.tJma.Jus:br''PROCURAÇÃO PARTICULAR

•. li: '

OUTORGANTE:

\ empresa LOCAR EMPREENDIEMNTOS EIRELI, CNPJ;^
.1.054.901/0001-82, sediada na Av.Rodoviária, 82, Centro, Cep:65.840-0üpj
São Raimundo das Mangabeiras/MA, telefone (99) 982406565/981854129/e-;
mai! locarbrIOíaemail.com. ne.ste ato renresentada pelo Sr. Rodrigo Botjl^
Melo Coelho, portador daCarteira deIdentidade n° 1337265 SSP-PI e do CPF

747.144.653-68, residente e domiciliado Rua Serra Costa, 01, São Francisco,

Cep: 65.840-000, São Raimundo dasMangabeiras/MA.

OUTORGADO:

Sr.JoSe Carvalho Júnior portador dacédula deidentidade RG 184157720018
SSP-MA, inscrito noCPF sobnúmero 837.430.572-04, residente e domiciliado
naRua Roseana Samey, s/n. Vila Ceei, Cep: 65.840-000, São Raimundo das
Cvíangabeiras/MA

OBJETO;

Representar a outorgante em atos relativos à Licitações com o Poder Público
Nacional nas modalidades Pregão Presencial, Pregão Eletrônico, Carta-
Convite, Tomada de Preços, Concorrência, Dispensas de Licitação, RDC
Presencial e RDC Eletrônico.

PODERES:

Retirar editais, apresentar documentação e propostas, participar de sessões
públicas de habilitação e julgamento, assinar as respectivas atas, regisirar
ocorrências, formular Impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de
recursos e contrarrazões, assinar e^elaborar declarações exigidas em editais,
assinar propostas e propostas reàdequada, contratos e aditivos bem como
assinar todos e quaisquer documentos''-indispensáveis' aõ bom' c fiel
cumprimento do presentemandato; -

1 VALIDADE Esta Procuração tem avalidade de l(um) ,arip, a partir da sua assiiiatúraT .^

São Raimundo das Mai

rRodngb Bote
[ Diretor Geral

Outorgante

© {99)98240-6565/98430-9494

s/h\A, 18^dejaneii;a46^021

osé Carvalho-Junior

Diretor Administrâtivo
Outorgado

Iocarbr20@gniâil.c
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AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

r

PROTOCOLO: 160482259

DATA DO PROTOCOLO: 10/08/2016

NÚMERO DE REGISTRO: 21200681092
ARQUIVAMENTO: 20160482259

EMPRESA: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

•^'Contrato (https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/downloacl-contrato-
eStronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ3IWlDgzNDAxNI8xNjAOODlyNTkucGRm/download/2/pessoa/17522/co_protocoio/MAP1600673330)
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AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 200995456

DATA DO PROTOCOLO: 28/10/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21600166764
ARQUIVAMENTO: 20200995456

EMPRESA: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Contrato (https://www.0mpresafacll.ma.QOv.br/sigtacil/contrato-soclal/downloacl-contrato-
eletronico/arquIvo/YXNzaW5hZG9fM|AyMDEwMJgxNDQwMjlfQ29udHJhdG9fTUFQMjAwNjlyMTM4MC5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAP200e


