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PREFEITURA 06

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N« 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo n° 0501001/2021

Modalidade: Pregão Presencial SRP n° 05/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de_.Preços-para..a-.Contratação..de.,empresa especializada para
prestação de serViçòs de locação de Máquinas Pesadas, veículos de grande porte e
equipamentos-^de terraplanagem em Regime de Horas, sem Operador, sem
Combustível/para atender às necessidades desta Secretaria Municipal de Obras de
São João dds Patos-MA.

/I

. \ v ••

4\

^ •. Nk V ' '^••V / V* ' ^ .

SANTA

\ s V ^ __ •' r~i •; í-

r-kV/i\
A; •' y\ss.i{

C irede nqiamen^daPípmpresa
44'; lY

':!l

I
ACNPJ 11.396.392/00017

..y

www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. GetúlioVargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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, .,SeçVENTIA;EJ^TR»^JÜDICIAL,DE PARNARAMA^ ^'vo
"•"- „ 'Cl')

^^ Graciélà Maria

PRQGURAÇÂGrPÚByGAr-bastáhte que-se^ faz; JUVENAL .FRANGISCG
CARVALJHO ESILVA çòmó abaixo se deqjara:./

Saibàm-gliantòs está-Procuração pública!yirèm^quá;^ (Ò5)'diás
de fevereiro (02) dp ,ano.'de^dpis^rhi!\^e^yinte '
município de Parnarama, estado"dó/MaranhiõíJp^ Òficiàl ao
assinado,-compáreceu^-parte^eícontratadar aesaber: como ^OUTORL

io',opoj
finalí

JUVENAL FRANCISCO CARVÃLHÒ EÍSlLVÂrbHsíl^: sòitéifbfin^
filho de Samuel. Lopes da Silvai.e Maria dè Jesus Càrvalho.e Silva, nascidopm
13/06/1973, portador dá •cédulã^ pe identidade: RG h® 0308493820061

^SEÇP/MA; e inscrito nò ^CPF/MF. sob "®o n" 578.589.343-68, «residente^ é
"^çmiçiliado.à RÜA^ d2v^Bai|Tp Agrbvêmà,/Páj*naram^a/MÁ
o pròprió pòr;;rhjrifEsqevètit^pèlps;:docum.eTitbs^
bem como a capacidade para o ato peias respostas às perguntas que lhes fiz;
do que dou.fé.i-FíéJp outprganfe me foi dito que, por estepúbjçoiihs e
nos melhore^-'tbiTTiós - de , direito,/mórrieia:. e-/^ constitui seu bástantè
PROCURAdpR(ÈS):: EDÜARbo SILVÉIfíA, ^brasileiro.-divorciadò, advogado,-
filho de João Silya Rõdrigués;^a^^ isielze Nogueira da Silveira,
nascido em 14/09/1981, pprtà^pjjíiâ^^^ n® 29251
OÂB/GO , e inscrito np|:G||/Mp4obX'pí|p^íi^^^ e
donilciliadp à Rua ^Gén^aj.'|iiáges^^^^^ Terèsina/PI, E ERIC
TALISON 'RODRIGUK^brasjleirôÇ filho/de Valdécí

-Rodrigues do Náscim'̂ tp^^ peüzènirá Manat,dos;'Saritps Rodrigues, nascido
em 27/02/19,92,.,pbrtà|pn^^a:;jcêB^ de iàeritidadp; RG n° 2037288 SSP/PI
emitida, em 14/07/20l|Jj;e/^n^j1tp no^jCRÍJ/MF í^sób; o' n*^ •;Ú45.205.433.-80,

"^Engenheira Civil, filha dè^^íFráricis^ Maria José DiaS
Torné, nascida érri^17/0_9/1;9Q%^:poJa& RG
4202745 SSP/PI je ihsçritá^bJCP^ 'residentb
domiciliada à RúálOIs7h'5fB4irTb,^gro^ .Aquém conce
PODERES especiais para^negociàr* demais condições, confess
transigir, desistir, firmar compronnissos pu ácòrdos, receber è dar quita
podendo ainda, substabelecer esta para oütrem, com 'ou sem reservas
iguais poderes, dando tudo'por bom firrne.e válioso.Os eleméntOs rèlativos à
qualificação e identificação, do(a)(s) outorgante(s) e dó(a)(s) outorgado(a)(s),
bem como o objetp^é os.demais dados aqui contidos foram fornecidos e
conferidos por èlé(a)(s)* outbrganté(s), que se responsabiliza(m) civil e
criminalménte jpela veracidade e ^^atídão das informações prestadas,
isentando este Tabelionato de" incorreções advindas de suas "declarações.,
enfim, praticãr todos os atos necessários ao. fiel,cumprimento, dò. presente

.mandato. Dispensadas'as tésíenfuhhas instrumèntarias na forrap^a-lei do art.
215, 5° dò vigente Código Givil Brásileirò Dou .fé. de
Almeida Sousa Ópútò V Escrevénte^ Autòrizàda, subscr^rdatò ,e'assino em
público^ raso. ' " " ~ ^



ESTADO DO. MARANHÃO, -
SERVENTIA EXTRAJLjblCIÀL DE PÀRNARAMA

Graciela Maria - Oficial

Avenida Imperatriz, n® 134, Centro, Pamarama/MA - CEP: 65.640-000. Telefone: (99) 3577-1504
Emall: serventiapamarama@gmail.com,- . . .

Protocoío: 08834 Data: 05/02/2021 ' ' 1® TRASLADO Livro: 045 " Folha: b86V

Poder Judiciário - TJMA

Selo; PROCUR031369Q8O8MKTP4KgHPM72
(35/02/202116:49;27, Ato: 13.9.3, Paite(s): Juvenal Francisco Carvalho e Silva,..

ErícTalisoh Rodrigues, Eduardo...
Total R$ 104,02 Emol R$ 93,73 FERO R$ 2,81 FADEP R$ 3,74 FÉMP R$'3,74'

' Consulte em https.://seloJ]ma.jus.br . ' • !

Emolumentos: R$ 93,73 t Fere: R$ 10,29 = R$,104,02.

JUVENAL FRANCISCO CARVALHO E
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ALTERAÇÃO N® 05 E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA
EMPRESA: SANTA ROSA COMÉRCIO ESERVIÇOS EIRflT

CNPJ NO 11.396.392/0001-76 E NIRE N» 21600003733. rOLHIk n».

JUVENAL FRANCISCO CARVALHO E SILVA, brasileiro, maior, riatcrral^-d^
Guadalupe, Estado do Piauí, solteiro, nascido em 13/06/1973, erfl'pfêsáTfi
portador do CPF n° 578.589.343-68 e Cédula de Identidade n® 030849382006-
1, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão,
residente e domiciliado na Rua Brejo, s/n Centro - Parnarama, Estado do
Maranhão - CEP. 65.640-000, na condição de representante da empresa:
SANTA ROSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, com sede a Rua do Aeroporto
no 333 - Agrovema, em Parnarama, Estado do Maranhão, CEP. 65.640-000,
registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n°
21600003733, inscrita no CNPJ sob no 11.396.392/0001-76, Resolve Alterar e
Consolidar o ato constitutivo

13 A Sociedade que tem por seu objetivo social 45.30-7-03 - Comércio a varejo
de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.20-0-01 - Serviços
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.30-7- 04 -
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores ;
45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e
motonetas; 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas;
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes ; 47.42-3-00 - Comércio
varejista de material elétrico ; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e
ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em
gerai ; 49.23-0- 02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de
automóveis com motorista; 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes ; 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não
especificadas anteriormente ( preparo do solo ) ; 33.14-7-12 - Manutenção e
reparação de tratores agrícolas; 41.20-4-00 - Construção de Edifícios; 38.11-4-
00 Coleta de Resíduos Não Perigosos; 49.24-8-00- Transporte Escolar; 42.13-
8/00 - Obras de Urbanização - Ruas, Praças e Calçadas; 42.21-9-03 -
Manutenção de Redes de Distribuição de energia elétrica; 43.29:1-04 -
Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização
em vias públicas, portos e aeroportos, 08.10-0-06 Extração de areia, cascalho
ou pedregulho e beneficiamento associado, passa a ser: 45.30-7-03 - Comércio
a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 45.20-0-01 -
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; 45.30-
7- 04 - Comércio a varejo de peças e acessórios
usados para veículos automotores ; 45.41-2-05 - Comércio a varejo de peças e
acessórios para motocicletas e motonetas; 45.43-9-00 - Manutenção e
reparação de motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de
lubrificantes ; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico ; 47.44-0-01
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio
varejista de materiais de construção em geral ; 49.23-0- 02 - Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00
- Locação de automóveis sem condutor ; 77.32-2-01 -Aliíquel de máquinas e



equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes ; 01.61-0-99 -
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente ( prepaR?SÜ<2^2de4
solo ) ; 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 41.20-4-
00 - Construção de Edifícios; 38.11-4-00 Coleta de Resíduos Não Perigosos;
49.24-8-00- Transporte Escolar; 42.13-8/00 - Obras de Urbanização^
Praças e Calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de Redes de DistriHLHsIp^fJe
energia elétrica; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sisemas ê
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos,
08.10-0-06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e benel
associado, 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra.
Atividades de vigilância e segurança privada, 8111-7/00 Serviços combinai
para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, 8121-4/00 Limpeza em
prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente (esterilização de equipamentos médico-hospitalares ), 8122-
2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

CONSOLIDAÇÃO:

A empresa gira sob o nome empresaria: SANTA ROSA COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI, e tem sede e domicilio na Rua do Aeroporto n^ 333,
Agrovema, Parnarama, Estado do Maranhão, CEP: 65.640-000.

29 O capital é de: R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), totalmente
integralizado em moeda corrente do País, valor mínimo de 100 vezes o salário
mínimo vigente no país.

39 A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas e responde
solidariamente pela integralização do capital social.

49 o objeto é : 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos
para veículos automotores; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação
mecânica de veículos automotores; 45.30-7- 04 - Comércio a varejo de peças e
acessórios usados para veículos automotores ; 45.41-2-05 - Comércio a varejo
de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; 45.43-9-00 - Manutenção
e reparação de motocicletas e motonetas; 47.32-6-00 - Comércio varejista de
lubrificantes ; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico ; 47.44-0-01
- Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio
varejista de materiais de construção em geral ; 49.23-0- 02 - Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 77.11-0-00
- Locação de automóveis sem condutor ; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes ; 01.61-0-99 -
Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente ( preparo do
solo ) ; 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas; 41.20-4-
00 - Construção de Edifícios; 38.11-4-00 Coleta de Resíduos Não Perigosos;
49.24-8-00- Transporte Escolar; 42.13-8/00 - Obras de Urbanização - Ruas,
Praças e Calçadas; 42.21-9-03 - Manutenção de Redes de Distribuição de ^
energia elétrica; 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas j/y
equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos eaeroporto^
08.10-0-06 Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento
associado, 7810-8/00 Seleção e agenciamento de mão de obra, 8011-1/01
Atividades de vigilância e segurança privada, 8111-7/00 Sep/i^ combinados
para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais, ^^^-4^0 Limpeza em



prédios e em domicílios, 8129-0/00 Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente (esterilização de equipamentos médico-hospitalares ), ^^2ia3de4
2/00 Imunização e controle de pragas urbanas

53 A empresa iniciou suas atividades em 19 de Outubro de 2009, e sej
de duração é indeterminado.

6^ A administração da empresa será exercida por JUVENAL FRA
CARVALHO E SILVA, a quem caberá a representação ativa e passiva,
e extrajudicial, desta empresa.

7® O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de
cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado
econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

8® Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade
registrada.

93 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 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, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, Fe publica, ou a
propriedade, (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

10® Fica Eleito o foro de Parnarama -Ma., para o exercício e o cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato e por esta justo e
contratado assina o presente instrumento em 01 ( Uma ) via.

Parnarama - MA, 19 de Junho de 2020

JUVENAL FRANCISCO CARVALHO E SILVA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digitai

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
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Certificamos que o ato da empresa SANTA ROSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELl consta assinado digitalmente
por:

CPF Nome

57858934368 JUVENAL FRANCISCO CARVALHO E SILVA

CERTIFICO O REOISTRO EM 22/06/2020 21:02 SOB N® 20200434350.
PROTOCOLO: 200434950 DE 19/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002560925. NIRE: 21600003733.
SANTA ROSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELl

Lillan ThereGa Rodrigues Mendonça
SBCRETÁRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 22/06/2020
www.empresaCacil.ma.gov.br

JUCEMA

A validade deste documento> se impresso» fica sujeito à cosçrovaçSo de sua autenticidtjpe nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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SANTA ROSACOMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 11.396.392/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.324.116-2

RUA AEROPORTO, 333 - AGROVEMA

CEP 6564-000 - PARNARAMA-MA

FONE: (99) 3577 1783

E-mail: lbpecas@hotmalI.com

^Lt4A<«r

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA

DE PEQUENO PORTE

A empresa Santa Rosa Comércio e Serviço Eireli, signatária, Inscrita no CNPJ sob o

n.° 11.396.392/0001-76, sediada na rua Aeroporto, 333-Agrovema-Pamarama/MA, por

intermédio de seu representante legal, o Sr. Juvenal Francisco Cardoso e Silva, portador da

Carteira de Identidade n° 030849382006-1 SSP/MA e do CPF n° 578.589.343-68,

DECLARA, para fins do disposto no subitem4.4.1 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 1do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de

14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3° da Lei Complementar 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..

Parnarama/MA, 05 de Fevereiro de 2021

JUVENAL FRANCiSCCh Assinado deforma digitai por
rAD\/AI une XjUVENAL FRANCISCO CARVALHO ELAnVMLrlU t j^LVA;57858934368
SILVA*578589343§3 Dafe2021.02.05 i6;i6;40-o3'oo'

JUVENAL FRANCISCO CARVALHO E SILVA

Representante legal - CPF n® 578.589.343-68

SANTA ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ/MF N® 11.396.392/0001-76



SANTA ROSA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 11.396.392/0001-76 INSC. ESTADUAL 12.324.116-2

RUA AEROPORTO, 333 - AGROVEMA

CEP 6564-000 - PARNARAMA-MA

FONE: (99) 3577 1783

E-mall: lbpecas@hotmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa Santa Rosa Comércio e Serviço Eireli, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.®

11.396.392/0001-76, sediada na rua Aeroporto, 333 - Agrovema - Pamarama/MA, por seu

representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4°, incisoVil, 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.

Parnarama/MA, 05 de Fevereiro de 2021,

n Assinado de formadigitalpor
JUVENAL FRANCISCO juvenalFrancisco

CARVALHO F J^iarvalhoeL-MKVMLnU C ! SILVA:57858934368
SILVA:57858934368-^^021.02.0511:15:06

^ -03'00'
JUVENAL FRANCISCO CARVALHO E SILVA

Representante legal- CPF n°578.589.343-68

SANTA ROSA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI

CNPJ/MF N® 11.396.392/0001-76



AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PROTOCOLO: 200434950

DATA DO PROTOCOLO: 22/06/2020

NÚMERO DE REGISTRO: 21600003733
ARQUIVAMENTO: 20200434950

EMPRESA: SANTA ROSA COMÉRCIO ESERVIÇOS EIRELI

W Contrato (https://www.empr0safacil.ma.gov.br/slgfaoil/contrato-soclal/download-contrato- |
0letronlco/arquivo/YXNzaW5hZG9ÍM]AyMDA2MJIyMDQxMDBfQ29udHJhdG9fTUFQMjAwNTYzMTkxMC5wZGY=/clownload/2/pessoa/17522/coj3rotocolo/MAP2Oi


