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Processo Administrativo n° 0504005/2021

Modalidade: Pregão Presencial n° 28/2021
Tipo: Menor Preço por Item

Objeto: Registro de Preço visando a contratação de empresa especializada para
prestação de serviço de Locação de Veículos para atender as necessidades das
diversas Secretarias da Prefeitura de São João dos Patos/MA para o exercício de
2021. I
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CREDENCIAMENTO"

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São João dos Pastos/MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro

PREGÃO PRESENCIAL 028/2021- REGISTRO

DATA: 09 de junho de 2021

HORAS: 08:00 oito Horas

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 11.054.901/0001-82, lE: 126718776
Avenida Rodoviária, 82, Centro, CEP: 65840-000
São Raimundo das Mangabeiras/MA
Fone: (99] 98240-6565/98430-9494
E-mail: locarbr20@gmail.com
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DE PREÇOS

OBJETO: Registro de Preço visando a contratação de emgresa especializada para
prestação de serviço de Locação de Veículos para atender as necessidades das
diversas Secretarias da Prefeitura de São João dos Patos/MA para o exercício de
2021.

© (99) 98240-6565 / 98430-9494 | Iocarbr20@gmail.com

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

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

@locar.brasil
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PROCURAÇÃO PARTICULAR

A - .einnresnT' LOCAR EMPREENDIi-.MNTOS EIRELL CNPJ;'
11.054.901/0001-82. sediada na Av. Rodoviária, 82, Ceniro, Cep: 65.840-000,

São Raimundo das Mangabeiras/MA. telefone !(99) 982406565/981854129, e-
mail locarbr20gORrnaii.com. neste ato represenúida pelo Sr. Rodrigo Botelho
VIelo Coelho, portador da Carteira de Identidacle n° 1337265 SSP-Pl e do CPF
íf 747.144.653-68. residente edomiciliáÀò^Kria Serra^Qosta. 01, São Francisco,
Cep: 65.840-000, São Raimundo das MangabcJfas/ívUX';"^
Sr. Jose Carvalho Júnior portador da cédula dç identidade RO 184157720018
SSP-MA, inscrito no CPF sob ntimero 837.43o!572-04, residente edomiciliado
na Rua.Roseana Sarney, s/n. Vila Ceei, Cep: 65.840-000, São Raimundo das
Mansabeiras/MA i

Representar a outorgante em atos relativos à Licitações com o Poder Público
Nacional nas modalidades Preaão Presencial. Pregão Eletrônico. Carta-

- I

Convite. Tomada de Preços, Concorrência. 'Dispensas dc Licitação. RDC
Presencial e RDC Eletrônico. ..

Retirar editais, apresentar docuniéntação -e propasías,* participar de sessões
públicas de habilitação e julgamento, assinar as' respectivas alas, registrar
ocorrências, formular impugnações, interpor i-ccursos, renunciar ao direito de
recursos e contrarrazões, assinar e elaborar declarações exigidas cm editais,
assinar propostas e propostas readequada. contratos e aditivos bem como
assinar todos c quaisquer documentos indispensáveis ao bom c íici
cumprimento do presente mandato.

Esta Procuração tem a validade de Rum) ano, a partir da sua assinatura.

vN. /

São Raimundo das Mai)üabeims/M.A, 18 de janeirÓjde-3021l / p
Rodri^ Botelho Melo Coe

I Diretor Geral
Outoraante

dose Carvalho .lúnior

Diretor Administrativo
Oiitorgiulo

' APRESENTE fOTOCOPIAENCOSÍRA
AUIENllCADAfiOVEliSOOAfOiM

©(99)98240-6565/98430-9494 [ © iocarbr20@gm •> i © ©locar.brasi!

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

Rodoviária, n". 82. Centro, Sâo Raimundo das Mangabeiras-MA | CEP: 65.840-000 j CNRÍ: ll)DS4.901/0001-82

APRESENTE FOTOCOPIA ENCONTRA
AyiENMOANOWüAFOlI



Serventia Extrajudicial do SSa Raimundo sflo"n"imJi?do'd8t
das Manaubolras/MA - CNPJ: i3..73^47A)00i-04 «P. 65840-000 -
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Poder Judiciário TJMfl- Selo:PiUTENT140577KKDI6flBKT9P09Y76,
' 14/04/2021 .11I^.IB. ToUl

Emol R$ 4,53 FERC R$ 0.13 FAOp R$
FEOP RS ^.18 ConsuJnte em

Ip.tjma.Sus.br
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i «UTENV4B5777ISYJNTHfiQYI3flS4. 3

F^q. B$ 0118 Consulte
'hl ^

(

Q"
ofk::io

fARTòiuo 3" üiicii) i;xrR.uui)iciAi,I)i: h.mon
•V. h.-<«l,WL-\l tn',i 1'jr^iwriici i: K(,^•..1t.39:l ,í,U'ia,.>.ilí.1 S.in

.• ..n-; yi)vii 1\vii.ii..(«r.: <::-ín*.i. «.;.»)| <)k,,':i},ç.i.i,j
. , ,,, (•itcili-nn AtMlriid.-Miranth. . OlUiiil

Reconheço por semelhança a firma^.dè: RO~dSgÕ BOTÊrHo''mELO
COELHO.

Janaina Maria Costa Leite - Escrevente
Poder Judiciário - TJMA.
Selo: RECF1R030767656WHT2HXU74HO45
DatafrJora 22/01/2021 16'11,03, Ato; 13.17 2
Partets) RODRIGO,BOTELHO MELO COELHO, Total
RS 5,12 Emol RS 4.63 FERC RS 0.13 FADEP RS0.18
FEMP RS 0.18 Consulte em https;//seio,tlma.jus.br
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Reconheço por autenticidade a firma de. JOSE CARVALHO JÚNIOR
Janaina Maria Costa Leite - Escrevente ,— . ,iQ

Poder Judiciário - TJMA. f ^
Selo: RECFIR030757B1\/YTW2T7NPL9V\/32(
Daia/Hora. 22/01/2021 16:20'42,Ato: 13.17.2>-^0' m
Part6{6), JOSE CARVALHO JÚNIOR, Total RS'5,12 Emol
RS 4.63'FER'C iRS" 0;Í3>FADEP RS,0,.18 FEMP RS0,18
Consulte em https;</seld;t]ma:j'js.br
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CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória n°

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
meio da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura'(.p7s) no endereço:
< http://www.serpro.gov.br/asslnador-digital >.

SERPRO / DENATRAN
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ns 06 DA SOCIEDADE LIMITADA
"TOP 10 COMÉRCIO LTDA - EPP" PARA TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI.

RODRIGO BOTELHO MELO COELHO, brasileiro, natural de Teresina/PI, casado em
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/03/1977, portador do
CPF 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 2^04/1983, empresária, portadora do
CPF n-. 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 Máranhão sob o NIRE:
21200681092 em 17/08/2009, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada
para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada r EIRELI, a qual regerá,
doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos
1.035 e 980-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 real) 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. i

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

C ' acréscimo totalmente integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, passando o
^ Capital 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.
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4- - A EIRELl resolve alterar seu endereço de: Avenida Contorno, n- 1853, Lote 39,
Quadra 181, Bairro de Fátima, Balsas/MA, CEP: 65.800-000, |para: Avenida Rodoviária,
n® 82, Bairro: Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65.840-000.

5- - A EIRELl resolve alterar suas atividades para:

4924-8/00 - Transporte escolar;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de
4929-9/01 - Transporte rodoviário coietivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipal; |
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; j
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor; I'
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, corri itinerário fixo, municipal;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícoias sem operador;
7810-8/00 - Seieção 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 deobras de arte especiais; 1
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;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civii 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; j
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como: limpeza e
de tratamento de piscinas, limpeza de chaminés, de fornos, incineradores, caldeiras,
dütos 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 águae caixas de gordura. !

automóveis com motorista;
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Para tanto, firma em ato contínuo, Ato constitutivo de Empresa individual de
Responsabilidade Limitada.

ATO CONSriTUTiVO

POR TRANSFORMAÇÃO DESOCiEDADE LIMITADA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA '

"LOCAR EMPREENDIMENTOS EIREÜ"

- 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.

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

3- - O objeto será;

4924-8/00 - Transporte escolar;
4923-0/02- Serviço de transporte de passageiros - locação dé 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 - Aluguei 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;
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4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, tais comôV
construção de estruturas com tirantes, obras de contençãol construção de cortinas de
proteção de encostas e muros de arrimo,
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.

subdivisão c

4® - A EIRELI iniciou suas atividades em 17/08/2009 e

indeterminado. (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054 CC/2002).

5- - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas c
pela integralização do capital social.

e terras com benfeitorias:

seu prazo de duração é

uotas, respondendo ainda,

6^ - A administração da EIRELI caberá ao titular RODRIGO BOTELHO MELO COELHO,
com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas ás 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 EIRELI, 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.

§ 7? Poderão ser designados administradores não titular, na fórmá prevista no Art. 1.061
da Lei 10.406/2002.

1- - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

8- - 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 iucros ou perdas apurados (Art. 980-A, §§, C/C Art. 1054
CC/2002).

9- - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiai ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular.
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10S - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as
disposições regulamentares pertinentes.

11S - Falecendo ou Interditado a titular da ElRELi, a empresa continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse
destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.

I

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
EiRELl 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 àecondenação 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, 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 COELf
Titular/Administrador

ELMORANE BRITO MARTINS COELHO
Sócio retirante
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ASSINATURA ELETRÔNIG/ii

Certificamos queo ato da empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

identificação D0(S) ASS1NANTE(Sj iy j
CPF Nome

1

74714465368 RODRIGO BOTELHO MELO COELHO

92662366320 ELMORANE BRITO MARTINS COELHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020 18tl8 SOB N* 216001S6764.
PROTOCOLO! 200995456 DE 28/10/2020.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005226015. CNPJ DA SEDE: 11054901000182.
KIRB: 21600166764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/10/2020.

JUCEMA LOCAR EMPREENDIMEHTOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÃRIA-GERAL

www.eapreeafacil.ma.gov.br

A validade deeCe documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cddigos de verificação.
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RODRIGO BOTELHO MELO COELHO, brasileiro, natural de Teresina/PI, casado em
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19/03/1977, portador do
CPF rfi 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: 65.840-000,
titular da Empresa Individual de Responsabilidade . Limitada, "LOCAR
EMPREENDIMENTOS EIRELI" que tem sede e domicilio na Avenida Rodoviária, n° 82,
Bairro: Centro, São Raimundo das Mangabeiras/MA, CEP: 65:840-000, inscrita na Junta
Comercial sob o NIRE ns 21600166764 em 17/08/2009 e no CNPJ 11,054.901/0001-
82, resolve, alterar e consolidarseu contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1- - A EIRELI resolve alterar suas atividades para:

4924-8/00 - Transporte escolar;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de
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; I
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, corri itinerário fixo, municipal;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolassem 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 terraplanagem; ;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação;
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;

automóveis com motorista;
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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 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. '

2- - O capital social no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais),
será acrescido em R$ 195.500,00 (cento e noventa e cinco
sendo este acréscimo totalmente integrallzado, neste ato, em
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mil e quinhentos reais),
moeda corrente do país.

passando o Capital Social a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social,
com a seguinte redação:

1- - A EIRELI gira sob a denominação "LOCAR EMPREEND
sede e domicílio:

MENTOS EIRELI" e tem

Matriz: CNPJ: 11.054.901/0001-82 e NIRE: 21600166764, situada na Avenida
Rodoviária, n^ 82, Bairro: Centro, São Raimundo das Manga'beiras/MA, CEP: 65.840-
000. ;

Filial 01: CNPJ: 11.054.901/0002-63 e NIRE: 21900229541, situada na Rua Marcelino
Tavares, n-1115, Galpão: 1115, Bairro: Centro, Tasso Fragoso/MAi CEP: 65.820-000.

Filial 02; CNPJ: 11.054.901/0003-44 e NIRE: 21900229559, situada na Rua Dr. Paulo
Ramos, n- 980, Sala 01, Bairro: Centro, Sambaiba/MA, CEP: 65.830-000.

Filial 03: CNPJ: 11.054.901/0004-25 e NIRE: 21900237331, situada na Avenida 20, n®
999-A, Bairro: São Caetano, Balsas/MA, CEP: 65.800-000.

2^ - O capital social é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), já
em moeda corrente do país.

totalmente integralizados
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3- - A EIRELÍ tem por objeto:

4924-8/00 - Transporte escoiar;
4923-0/02 - Seryiço de transporte de passageiros - iocaçãode automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coietivo 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 especi
condutor;
7732-2/01 - Aiuguel de máquinas e equipamentos para constrüçãò 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 coietivo de passageiros, comi itinèrário fixo, municipai;
6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaiiação de imóveis;
7731-4/00 - Aiuguel 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 sinaiização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais;
4313-4/00 - Obras de terraplênagem;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coieta de esgoto e
construções correiatas, exceto obras de irrigação;
4110-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiiiários;
6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios;
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civii 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 anteriorniente, tais como: limpeza e
de tratamento de piscinas, limpeza de chaminés, de fornos,,irícineradores, 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.

4- - A EIRELi iniciou suas atividades em 17/08/2009 e seu íprazo de duração é
"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 capitai social.
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6® - A administração da EIRELI cabe ao titular RODRIGO BOTELHO MELO COELHO,
com poderes e atribuições de representar a empresa isoladamente, ativa e
passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante todas as repartições e entidades
públicas, municipais, estaduais e federais, inciusive autarquias, bancos, instituições
financeiras e terceiros em geral, efetuando todos os negócios de interesse da empresa,autorizando ouso do nome empresarial. j
§ 1- Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores
em nome da EIRELI, 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 10.408/2002. '

I

7® - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

8® - 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,
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados (Art.
CC/2002).
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cabendo aos sócios, na
980-A, §§, C/C Art. 1054

9® - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante deliberação assinada pelo titular. |

I

102 - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as
disposições reguiamentares pertinentes. I

j

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

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado enn outros casos em que a
EIRELI se resolva em relação a seu titular.
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12^ - OAdministrador declara, sob as penas da lei, de que nãojestá impedida deexercer
a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de coridenação 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, con
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1®CC/2002).

ra p sistema financeiro
relações de consumo, fé

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

E por estar em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado,
assina o presente instrumento em uma única via que será
arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

destinada ao registro e

São Raimundo das Mangabeira/MA, 11 de maio de 2021

RODRIGO BOTELHO MELO COELHO

Titular/Administrador
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Certificamos que o ato da empresa LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por

IDENTIFICAÇÃO DO{S) ASSINANTE(S); i
CPF Nome

1

74714465368 RODRIGO BOTELHO MELO COELHO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/05/2021 16:36 SOB H°| 20210633433.
PROTOCOLO! 210633433 DE 26/05/2021. |
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103722015. CNFJ DA SEDE: 11054901000182.
MIRE: 21600166764. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2021.
LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

LÍLIAN THERBSA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÃRIA-GERAL

wwvr. enpreBaCacil.ma. gov .br

A validade deste documento, se inrpresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
informando seus respectivos cddigoe de verificação.



limo. Sr.(a)
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Pregão Presencial n° 028/2021-SRP

ii n

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ,
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

FOLHA ns

Rubn

A empresa Locar Empreendimentos Eireli, inscrita no GNPJ:
11.054.901/0001-82, sediada na Av. Rodoviária, 82, Centro, São Raimundo das
Mangabeiras/MA, através do seu representante legal infra assinado, DECLARA, para
fins do disposto no subitem 27 do edital, do Pregão Presencial n°028/2021, sobas
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' li, 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° 122
2006.

, de 14 de dezembro de

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 09 de junho de 2021

Locar Empfeertdimentos Etreli
CNP^11.05^901/0001-82

Jose~Cãrvalho Júnior
CPF: 837.430.572-04

Diretor Administrativo

© (99)98240-6565/98430-9494 1 68 Iocarbr20@gmail.com

LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI

j @locar.brasil

Av.Rodoviária, n". 82, Centro, São Raimundo das Mangabeíras-MA 1 CEP: 65.840-000 | CNPJ: 11.054.901/0001-82
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COVIRNODO I Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -SINREIVI

Certilicamosque as informaçõesabaixo constam dos documentos arquivados

EMpaEW IGOVERNO DO |
FACILImaranhAo :

Certificamos que LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101206522

NIRE 21600166764

CNPJ 11.054.901/0001-82

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo RODOVIÁRIA, N°82, xxxxx, CENTRO- São Raimundo das MangabeIras/MA • CEP 65840-000

Ato Número

002 21600166764
002 21600166764
002 20160482259

002 20160285577

223 20130700533
002 20120560852

002 21900237331
002 21900229559
002 21900229541

002 20120059525

002 20100402577

316 20090408101
090 21200681092

Arquivamentos Posteriores

Data

28/10/2020
28/10/2020
10/08C016

28/04/2016

09/10^013
31/08/2012

31/08/2012
30/01/2012--V
30/01/2012
30/01/2012--''-

11/08/2010

17/08^1)9/
17/08/2009 Oi

Descrição |
TRANSFORMAÇÃO
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
ALTERACAO DÉDADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO I

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
ABERTURA DE FILIAL' NA UF DA SEDE
ABERTURA DE FILIAL' NA UF DA SEDE
ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) i
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESAiRIAL)
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CONTRATO I'•h

'•s.. ^

Esta certidão foi emitida^automatlcáménte èm. 03/05/2021,ãs 14;40:18,(horário'de Brasília).
Se impressa, verificar suaautenticidade notittps://vvt^.eiripresafacIl.ma.gov.br7 com ocódigo NKJECMEZ.
iiiiiíiiiiininii ''-''V. \•v

MAC2101206522

' ' f Lllian TTieresa Rodrigues Mendonça
• »«>^^->Secretário(a).Geral

('U " !
.4, ,.rcí - •

_ ' 'v -"'l'
1

P/í
V''íh-.'r. . . .

1 dei



EM/üet* (GOVÍRNOpOI
FÂCILiMARANHAO;

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 JsiNRÉM
j

Certificamos que as InformaçSes abaixoconstamdos documentos arquivados |

FOLHA ns

Rubrica

EMPSfSA IGOVERNO DO|
FACILImARANHAO;

J'SS

Nome Emprosarisl: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIREU |
Natureza Jurídica; Empresa [ndlvidua! de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) |

Protocolo: MAC2101206476

NIRE (Sede)
21600166764

CNPJ

11.054.901/0001-82

Arquivamento Ido Ato
Constitutivo f
17/08/2009 j

Inicio de Atividade

17/08/2009

Endereço Completo |
Avenida RODOVIÁRIA, N" 82,CENTRO - São Raimundo das Mangabeiras/tirtA - CEP65840-000 ^

Objeto 1
4924-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - 1.0CACA0 DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 4929-9/01 -
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DEPASSAGEIROS, SOBREGIME DEFRETAMENTO. MUNICIPAL 7711-^/00 - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM
CONDUTOR 7719-5/99- LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL
DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4213-8/00 - OBRAS
DE URBANlZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS 4921<}/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO.MUNICIPAL
6821-8/01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMÓVEIS 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM
OPERADOR 7810-8/00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211-1/02 • PINTURA PARA
SlNALIZACAOEM 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 AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO 411O-7/O0 - INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6810-2/01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PROPRIOS 4299-
5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. TAIS CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES, OBRAS DE
CONTENCAO, CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRiMO,SUBDIVISÃODE TERRAS COM CONSTRUÇÃODE VIAS,
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE
PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS. INCINERADORES, CALDEIf^SrDÜTOS DE VENTILAÇÃO EDE REFRIGERAÇÃO DE AR, MAQUINAS
INDUSTRIAIS TRENS. ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES, LIMPEZA DO INTERIOR DÈTANQUES MARÍTIMOS, LIMPEZA DEGARRAFAS. LIMPEZA DERUAS. LIMPEZA
DE CAIXAS DE AGUA ECAIX/VS DE GORDURA. ''LT |

Capital '• ' ; t
R$104.500,00 (cento e quatro mile quinhentos reais) * I
Capitailntegralizado '' 1; 'i / .
R$ 104,500,00 (cento e quatro mile quinhentos reais) ' v

pjsrte
EPP (Empresa de Pequeno

Pjjrte)

Prazo de Duração
Indeterminado

í , V ^ 1 "
Titular ,' • .
Nome CPF t ' j ' Administrador j
RODRIGO BOTELHO MELO COELHO 747.144.653::68 ;i~ S - ' j

Inicio do Mandato Término do Mandato
17/08/2009

Dados do Administrador i '
Nnmp CPF í ."'i ' - - — Iniclo do Mantí
RODRIGO BOTELHO MELO COELHO 747.144.653^681 f 26/10/2020

ato Término do Mandato

í • f

Último Arquivamento \ . /' •*
Data Número t " \ • 'Ato/eventos ' '
28/10/2020 21600166764 • • ^ ' '.'002/046-TRANSFORMAÇÃO

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela , _ "'-'-.''"v. •
1-NIRE: 21900229541 • .''CNRJ:xx.xxx.w^xxxx-)á.
Endereço Completo ' "v. " - •
RUAPAULO RAMOS, N» 980 , AO LADO DO COLÉGIO DR. PAULO RAMOS, CENTRO," Sambaíba, MA. CEP: 658
2 • NIRE: 21900229559 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx
Endereço Completo
RUA MARCELINOTAVARES. N»1.115 , CENTRO, Tasso Fragoso, MA. CEP: 65820000
3 • NIRE: 21900237331 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-)ü<
Endereço Completo
AVE20. N® 999 . SÃO CAETANO,Balsas, MA.CEP: 65800000

''1
30000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2021, às 14:39:27 (horário de Brasflla).
Se impressa, verificarsua autenticidade no https://www.empresafòc1l.ma.gov.br, com o código 0PAVCDC9.

MAC2101206476

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comerciai do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis -SINREM

Certificamos queas informações abaixo constam cfos documentos arquivados

POLHAna

Rub

EN1/>R£SAIGOVERNÓDO
FACILImaranhao

w

Nome Empresarial: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIREU

NaturezaJurídica: Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Protocolo: MAC2101280809

NIRE: CNPJ: Natureza Jurídica: Empresa Individual deResponsabilidade Último Arquivamento Número:
21600166764 11054901000182 Limitada (deNatureza Empresária) Data: 26/05/2021

Número: Data: 1 Ale:

20210633433 2Q/0S'2021 AI-TERAÇAO

Se impressa, verificar suaautenticidade no Iittps://www.empresaf0c1l.ma.gov.br, com o código AK1EQHAC.

MAC21012e0809

LilianTheresa Rodrigues Mendonça

SeCTetário Geral



limo. Sr.(a)
Pregoeiro e Equipe de Apoio
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
Pregão Presencial n® 028/2021-SRP

FOLHA n9 JS?

Rubrica

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa Locar Empreendimentos EIrell, inscrita no CNPJ;
11.054.901/0001-82, sediada na Av. Rodoviária, 82, Centro São Raimundo das
Mangabeiras/MA, através do seu representante legal infa assinâdo, 'já qualificado, por
seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, nos terrnos 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.° 28/2021.

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

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 09 de junho de 2021

Locar Empreendimentos Eíreli
CNPJsÍ4^54.901/0001-82

José Carvalho Júnior

GPF: 837.430.572-04

Diretor Administrativo
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DECLARAÇAO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO COM O PODER PUBLICO
MUNICIPAL I

A empresa Locar Empreendimentos Eireli, inscrita no CNPJ: 11.054.901/0001-82,
sediada naAv. Rodoviária, 82, Centro, São Raimundo das Mangábeiras/MA, através do
seu representante legal o Infra assinado, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do
Pregão Presencial n° 028/2021, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou
empregados com vínculo ou parentesco em linha reta, colateraljou por afinidade até o
terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro
da Prefeitura Municipal de São João dos Pastos/MA, nos cargos] de direção echefia ou
exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes
políticos. ,

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 09 de junho de 2021

Locar Em^endimentos EIrelí
CNPJ: íUig4.901/0001-82

José Carvalho Júnior

CPF: 837.430.572-04

Diretor Administrativo

©(99)98240-6565/98430-9494 | ffllocarbr20@gmail.com ] ©locar.brasil
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DEGLARAÇAO EXPRESA DE TGTAL GONGORDANGIA GOMÍOS TERMOS DO
• • EDITAL - ;1 ;r •' j:

A empresa Locar Empreendimentos Eíreli, inscrita no CNPJ;

11.054.901/0001-82, sediada na Av. Rodoviária, 82, Centro, São Raimundo das

Mangabeiras/MA, através do seu representante legal já qualificado, OECLARA para os

devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus

anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação,

julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste

certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter

competitivo desta licitação. |

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na

inabilitação desta empresa ecaracterizará ocrime de que trata óArt; 299 do Código
Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções

administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, bem como

demais normas pertinentes à espécie". |

São Raimundo das Mangabeiras/MA, 09 de junho de 2021

Locar EmpFá^dimentos Efreli
CNPJ: íM^4.901/0001-82

José Carvalho Júnior

CPF: 837.430.572-04

Diretor Administrativo
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

•U'-ianS^ JS<P

Este relatório tem porobjetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancosde dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta édo Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da
PessoaJurídica, mantido pela Receita Federaldo Brasil.

Consulta realizada era: 08/06/2021 12:59:26

Inforraações da Pessoa Jurídica:
Razão Social: LOCAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 11.054,901/0001-82

Resultados da Consulta Eletrônica: i

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes Inidôneos
Resultado da consulta: Nada Consta

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

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por At
Administrativa e Inelegibilídade
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliaue AOUl

1de Improbidade

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

Paraacessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliaueAOU!

•

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, clique AOU [. /

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de sinjplificação e
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n" 12965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n° 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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