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CNPJ; 28.403,062/0001-63

"illjffCH

PROCURACA

OÜTORGâTnTE: T. á. N. COSTÁ-ME - pessoajurídica de direito privado, com sede à Kua
Três, Quadra 04, n" 12, Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar-MA, inscrita no CNPJ sob
N® 28.403.062/0001-63; representada porseuproprietáriooSr.Tayilon Augusto Neves Costa,
brasileiro, estado civil solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n®
050730612013-2, SSP-MA, CPF: 616.645.923-85, residente e domiciliado à Rua Três,
Quadra-04, n® 12, Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar/MA CEP: 65130-000.

,OUTORGADO: Sr. Jose Lourenco de Sousa Filho - bí-asileiro, casado, Técnico em
Informática, portador da Cédula de Identidade n° 000031830694-8, SSP-MA e inscrito no
CPF n® 150.214.083-72, residente e domiciliado à travessa 19 de novembro, casii-39, Viia
Itamar, São Luis-MA, CEP: 65.090.070.

PODERES: Para o fim especial de promover a participação da outoi-gante em licitações
públicas, participar de lances, tomada de preço, pregão presenciai, concorrência, pedir
edital, assinar contratos e declarações, apresentar recursos, concordar com todos os seus
termos, assistir a abertura de propostas, fazer impugnações, reclamações, protestos e
recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar caução,
levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, realizar visita, transigir,
de.sistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato; podendo
substabelecer e tudo mais, realizar para o fiel desempenho deste mandato

f
Paço do Lumiar/MA, 20 agosto dc 2020.

Tayllon Augusto Neves Cosia
Administrador

Cl: 050730612013-2 SSPf"MA
CPF: 616.645.923-85
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PRIMEIRO INSTRUMENTO PARTICULAR DEALTERAÇÃO
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL T. A. N. COSTA

Pelo presente instrumento particular, TAYLLON AUGUSTO NEVES COSTA, Brasileiro, na
16/12/1998 na cidade de São Luis - MA, Solteiro, Empresário, CPF de n® 616.645.923-8
0507306120132 SSP/MA, residente e domiciliado Rua Três, N° 12, Quadra 04, Loteamento Araguaia
Paço do Lumiar - MA, Cep: 65130-000, TITULAR da empresa T. A. N. COSTA, com sede na
N° 12, Quadra 04, Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar - MA, Cep: 65130-000, inscrita no CNPJ sob
n® 28.403.062/0001-63, com inicio das atividades em 11/08/2017 e registrada na Junta Comercial do
Estado do Maranhão sob o NIRE 21102172959, resolve, assim, alterar o contrato:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto da empresa é 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas,
3702-9/OOAtividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3811-4/00 Coleta de resíduos
não-perigosos, 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos, 3821-1/00 Tratamento e disposição de
resíduos não-perigosos, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4211-1/01 Construção de rodovias e
ferrovias, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4321-5/00 Instalação e
manutenção elétrica, 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de
ventilação e refrigeração, 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação
e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4330-4/02 Instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/04 Serviços de pintura de edifícios em
gerai, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água, 4924-8/00 Transporte escolar, 7739-0/03
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 8111-7/00
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 Limpeza em
prédios e em domicílios, 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas doravante passará a ser 8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas, 3702-
9/OOAtividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3811-4/00 Coleta de resíduos não-
perigosos, 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos, 3821-1/00 Tratamento e disposição de resíduos
não-perigosos, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4211-1/01 Construção de rodovias e ferrovias, 4213-
8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4321-5/00 instalação e manutenção elétrica,
4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração, 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4330-4/02 instalação de portas, janelas, tetos,
divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330*4/04 Serviços de pintura de edifícios em
geral, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água, 4924-8/00 Transporte escolar. 7739-0/03
Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 8111-7/00
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 Limpeza em
prédios e em domicílios, 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas, 7731-4/00 Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 7732-2/01 Aluguei de
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes^ 7739-0/01 Aluguel de
máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador, 7711-0/00 Locação de
automóveis sem condutor, 7719-5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins
recreativos, 3314-7/17 Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de temapieriagem,
pavimentação e construção, exceto tratores, 0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras,
1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto ehcademação e plastífiçação, 5620-1/02 Serviços
de alimentação para eventos e recepções - bufê, 7119-7/01 Serviços de cartografia, topografia e
geodésia, 7119-7/03 Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 8299-7/03
Sen/iços de gravação de carimbos, exceto confecção, 452Ò-0/05 Serviçosde lavagem, lübrificaçãò é
polimento ,de veículos automotores, 1340-5/99 Outros serviços de acabamento em fios, tecidos,
artefatos têxtejs e peças do vestuário, 8130-3/00 Atividades paisagísticas, 9319-1/01 Produção e
promoção de eventos esportivos, 9001-9/02 Produção musicai, 9001-9/01 Produção teatral

À vista da modificaçãoora ajustada, consolida-se o contrato, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O empresário individual girasob o nome empresarial T. A. N. COSTA e tem
sede e domicílio na Rua Três, N® 12, Quadra 04, Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar - MA, Cep:
65130-000.

CLÁUSULA SEGUNDA- Oobjeto principal da empresa é8122-2/00 Imunização econtrole de pragas \/
urísanas, 3702-9/00Ativídades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3811-4/00 Coleta de 'Y.
resíduos não-perigosos, 3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos, 3821-1/00 Tratamento e disposição
de resíduos não-perigosos, 4120-4/00 Construção de edifícios, 4211-1/01 Constmção de rodovias e
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ferrovias, 4213-8/00 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4321-5/00 Instalação e
manutenção elétrica, 4322-3/02 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condir ionado, de
ventilação e refrigeração, 4329-1/04 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4330-4/02 Instalação de portas, jar^lás^
divisórias e armários embutidos de qualquer material, 4330-4/04 Serviços de pintura de qdiffcios em
geral, 4399-1/05 Perfuração e construção de poços de água, 4924-8/00 Transporte escolar
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 L
prédios e em domicílios, 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e
festas, 7731,-4/pO Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas serri operador, 7732-^ÓÍ Áiuguel de
máquinas e;equtpáriientps pàrá construção sem operador, exceto andáirnés, 7739-0/01 Aluguel de
rnãquihas é equipamentospara e^façãp de niinéríps é pétfóléo. sem opefador,;771i-p/00 Locação de
automóveis sem condutor, 7719-5/01 Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins
recreativos, 3314;-7/17 Mariüténçãó è reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagemj
pavimentação e construção, exceto tratores^ 0161-0/02 Serviço de poda de árvores para lavouras,
ié22-9/99Serviços:deacabamentos.c|ráficos, excetoencadernaçãbep!astificação,:5620-1/p2Serviços
dé alimentação para eventos, e recepções - bufê, 7119-7/0'^ Serviços dexartografiái topografia e
géódésiá, 7119-7/Ò3 Serviços dedesenho técnico relacionados à arquitetura e-engénharia, 8299-7/03
Serviços'dè,gravação de carimbos, exceto confecção, 4520-Ò/05 Serviços de lavagem, lubrífícaçâo e
poljmento,'de"véículós automotores, 1340-5/99 Outros sen/içõs dè acabamento, em fios, tecidos,
artefatos têxteis e^ peças do vestuário, 8130-3/00 Atividades paisagísticas,'-9319-1/01 Produção e
promoção de eventos esportivos, 9001-9/02 Produção müsicaí, ÕOOÍTp/Of Produção teatral

CLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da empresa é Indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - O capital é de R$ 360.000,00 (trezentose sessenta mil reais), integralizado
em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA - Aempresa é administrada porseu Titular o Sr. TAYLLON AUGUSTO NEVES
COSTA a quem cabe a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SEXTA - O exercício encerra em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA - Declaro o titular desta empresa, para os devidosfinse efeitos de direito, que o
mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA - A responsabilidade do titular é limitada ao valortotaldo capital Integralizado.

CLÁUSULA NONA - Fica eleito o foro de Paço do Lumiar - MA, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato social.

CLÁUSULA DÉCIMA - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está Impedido de
exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se
encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
ou por crime falimentar, 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 público, ou a propriedade.

Por se verdade, assina o presente instrumento, 1 (uma) via que será levado a registro perante ao
Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica,
de acordo com a legislação em vigor.

Página 2 de 3

7739-0/03

6^1 7/00
ub>tr

Paço do Lumiar - MA, 02 de feverekl)de 2021.

Tayllon Augusto Neves Costa

Empresário



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 que o ato da empresa T. A. N. COSTA consta assinado digitaimente por:
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identificação DO(S) ASSINANTE(S}

CPF Nome

61664592385 TAYLLON AUGUSTO NEVES COSTA

V '

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/02/2021 12:03 SOB M" 20210171782.

PROTOCOLO: 210171782 DB 03/02/2021.

CÓDIGO DE VERXFICAÇ&O: 12100740993. CHPJ DA SEDE: 28403062000163.
NIRE: 21102172959. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 0^2/2021.

JUCEMA T. A. R. COSTA

LÍLIAN THBRESA RODRIGOES NEHOORÇA
SECREIÃRIA-6ERAL

ww. eaçresafacil.ma. 90v.br

A validade deste documento, se Impresso, (Ica sujeito k comprovação de sua autenb4jid^e nos respectivos portais,
iníonnando seus respectivos cõdiços de verifiCeçao/ '

/
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Governo do Estado do Maranhão

Secretaría de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECIFICA

Sistema Nacionalde Registro de Empresas Mercantis - SINRÉ^M

Certificamos que as inrormaçães abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e aflovigentesna data da sua expadlçao.

CILIMA

Certificamos que T. A. N. COSTA - ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101002257

NIRE 21102172959

CNPJ 28^03.062/0001-63

Endereço Completo TRES, 12, QUADRA04. LOTEAMENTOARAGUAIA- Paço do Lumlar/MA - CEP 65130-000

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

223 20210124849 29/01^021 BALANÇO

904 20190740396 10/06/2019 SÜSTACAO DE EFEITOS DE ATO

223 20190380659 23/05/2019 BALANÇO

223 20180441086 21/07/2016 BALANÇO

223 20180274430 27/03/2018 BALANÇO

080 21102172959 11/08/2017 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

080 21102172959 11/08/2017 INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2021, às 20:08:48 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.emprcsafac1l,ma.gDv.br, com o cédigo NRGYGDVD.

MAC2101002257

LillartTheresa Rodrigues Mendonça
~Secretário(a) Geral, <
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comérdo - SEINC
Junta Comerciai do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as infarmações abaixo constam dos documentos arquivados

£Ky»ftESA] GOVERNO DO|
FACn.i"A'WHAo:

folha n

Nomo Empresarfat: T, A. N. COSTA• ME Protocolo; UAC2101002228

Naturexa Juridlca: Empresáno (Individual)

NIRE (Sede)
21102172859

CNPJ

2SA03.0e2rD001-S3
Arqglvamafllo do Ate da faiacriçlo
I1ÍD8J2017

WdodaAEvIdada

11108/2017

Endereça Conedeu
RluTRES. N*12, QUADRMM,LOTEAMENTOARAGUAlARaçe ds LindsiMA- CEPBSISO-DOD

Obleto

lUUNIZACAO E CONTROLEDEPRAGASURQANAS LIMPEZA EMPRÉDIOSE EMDOMCUOSIN3TALACA0 DEPORTASJANELAS TETOSDMSORIASE AAMARDSEMaUTDOS DEQUALQUER MATERIAL INSTALACAO E
MANUTENÇÃO ELETRCACONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTITUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRASDEURSANIZACAO RUASPRAÇASE CALCADAS SERVIÇOSDEPniURA DEEDtfTaOS EMGERALPERFURAÇÃO E
CONSTRUÇÃO OE POÇOS DEAOUACOLETADE RESIDUOSNAOPERDOSCS COLETADERESIOUOSPERIGOSTRATAMENTO E DISPOSIÇÃODERESÍDUOSNAOPERIGOSOSATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTOSEXCETOA
GESTÃO OE REDES SERVCOS COMB»IADOS DE PORTARIAUIPGZA E MANUTENÇÃO SERVIÇOS OE OROANIZACAODE FEITAS CONGRESSOS EXPOSKOES E FESTAS ALUGUEL0£ PALCOS COBERTURAS E OUTRAS
ESTRinURAS CE USOTEMPORÁRIO EXCETOANOAIMES TTTANSPORTE ESCOLAR MONTAGEM E INSTALACAO DESBTEMAS E EOUPAMENTOSDEEUMINACAO E SídALCACAOEU VIASPUBLICAS PORTOS E AEROPORTOS
INSTALACAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAS DE AR CONDICIONADO DE VENTEACAO E REFRIGERAÇÃO

Capllel
RS360.000,00 (trezenlcs a aateanM milmaré)

Poeta

ME iMicmenipeasa)

ÚMmoArquIvamatdD
Oata

29J01I202I

Núnera

2Q210124S«9

Aloleventoa

2231223-BALANÇO

SrtuaoSo
ATTVA
fttatii»

SEUSTATUS

Nsmi do Empmáde: TAYLLONAUGUSTO NEVES COSTA
Idaalideda:
0507306120132

Eatade eMk
SOLTEIRO(A)

CPP:

61BEASS2345
Reflúna da banK
nAo informado

MAC2101002228

Eftis colldio fd e/nftldd eutomsQcamenle en 01JD2/2021. 20:08;12 (horário de Brafia).
Se vnitfvssa, vertAcar eusAitenflcMode ne htip»J7iriirv<ctQpcettfeciljna.gov:W, ccmoeódiçoGXGOCUX.

'' j' 'í".

. ülian Theresa Rodrigues Mendonça . ^,
SecretárioGeral'; )

1de1



>

/



Vm>/J

•
te*

.-X-J;:

... ...... I •
•••O- -,í..-Tí • c

-j '

m. ? :/' •

''Oí-MAn



T. A. N. COSTA-ME
CNPJ: 28.403.062/0001-63 FOLHA n

ANEXO IV

DECLARAÇÃO PE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

T. A. N. COSTA-ME - pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Três, Quadra 04, n° 12,
Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar-MA, inscrita no CNPJ sob N® 28.403.062/0001-63;
representada-por-seu proprietário o Sr.TaylIon-Augusto Neves Costa, brasileiro, estado civil
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 050730612Ò13-2, SSP-MA, CPF:
616.645.923-85, residente e domiciliado áRua Três, Quadra-04, n® 12, Loteamento Araguaia, Paço
do Lumiar/MA'CEP: 65130-000, 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 partcipar do
Pregão Presencial n.° 05/2021. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos

os seus termos. i

Tayilon

n® 0507
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ÁNtiXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

T. A. N. COSTA-ME - pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Três, Quadra 04, n°
12, Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar-MA, inscrita no CNPJ sob N° 28.403.062/0001-63;
representada por seu proprietário o Sr.Tayllon Augusto Neves Costa, brasileiro, estado civil
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 050730612013-2, SSP-MA, CPF:
616.645.923-85,residentee domiciliadoàRua Três, Quadra-04,n° 12,LoteamentoAraguaia,Paço
do Lumiar/MA CEP: 65130-000, DECLARA, para fins do disposto no subitem 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, considerada: (x) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3® da Lei
Complementar n® 123, de 14/12/2006; () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art.
3® da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006. Declara, ainda, qiíe a empresa está excluída das vedações
constantes do § 4® do art. 3® da Lei Complementar n° 123, die 14 de dezembro de 2006.
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ANEXO xn

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES

T. A. N. COSTA-ME - pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Três, Quadra 04, n° 12,
Loteamento Araguaia, Paço do Lumiar-MA, inscrita no CNPJ sob N° 28.403.062/0001-63;
representada por seu proprietário o Sr.Tayllon Augusto Neves Costa, brasileiro, estado civil
solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade n° 050730612013-2, SSP-MA, CPF;
616.645.923-85, residente e domiciliado àRua Três, Quadra-04, n° 12, Loteamento Araguaia, Paço

do Lumiar/MA CEP: 65130-000, DECLARA à (nome da entidadepagadora), para fins de não incidência
na fonte da Contribuição social sobre o Lucro Líquido (CSLL)^ da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei n° 10.833,

de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado dé Arrecadação de

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional,
de que trata o art. 12 da Lei Complementarn° 123,de 14de dezembro de 2006. Para esse efeito, a declarante
informa que: I - preenche os seguintes requisitos: a) conserva em boa ord^ pelo prazo de cinco anos,
contado da data da^emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de
suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atõs ou operações que venham a modificar sua
situação patrimonial; b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a
legislação pertinente; II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de
informar à SecrWaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual
desenquadraméntò da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações,
sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei n° 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas
que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1® da Lei n° 8.137, de 27 de

dezembro de 1990).
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