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TOMADA DE PREÇOS 012/2021
TIPO: MENOR PREÇÒ GLOBAL i
DATA DA abertura': 19 DÉ NOVEMBRO DE 2021 AS 09:()0 HS
AV. GETÚLIO VARGAS N® 135 - CENTRO
LOCAL: PREFEITURÁ MUNICIPÁL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃ

MA COMISSÃO PERMANEN
o JOÃO DOS PATOS -
E DE Licitação

...

GRÉDENCIÃMENTO

EmpráílF &]? CONSTRUÇÕES LTDÁ
C]#J: NU4:795.690^a01-27

Rua Nilson Sereno, n- 155-B f Sala A, Centro - Presidente Dutra - MA, CEP: 65760.000
TeleMne [99] 8108 - 0252 - (99) 9186-1751 mail- -{fconstruções.projetos@gmail.com



"PROCURAÇÃO "AD JU JICIA"

OUTORGAIMTE: J. F. DA COSTA FILHO &CIA LIDA, ins rita no CNPJ sob 14.795.690/0001-
27, situada aRua Nelson Sereno ns 155, Centro -CEP: 6i.760-000 - PRESIDENTE DUTRA - MA.

1 ^ , — • w

Eoseu Sócio Administradorlo Sr. Jose Feilx da Costa Filh
cédula de identidade ns 037372422009-4 SESC-MA, desi o, portador do CPF nS 268.633.323-53,

;na poderes ao outorgado abaixo.

OUTORGADO: EPAMINONDAS TEIXEIRA OLIVEIRA NTO, brasileiro, solteiro,- bacharel em
Ciencias Contábeis, com, CPF n9 603.530.383-85, ecéd üa de identidade n9 036882252009-7
SSP-MA, residente e domiciliado na Travessa Ariston Costa, 22, CentròfCEP-.65Í760;000 -
Presidente Dutra r MA.. '

DOS PODERES; Com os poderes da cláusula "Ad Judiei
. . -r -i. I . 1 ' ~ cm qucJiquer^ ^ juízo ou Tribunai, além de defender aempresa privadJ, J., F. DA COSTÁ.HLHO &CIA LTDA
podendo propor contra ç|uem de direito as ações comJLtentes^e defende^ seguindo umas é
outras, ate adecisão final, usando os recursos legais flodendo ainda desistir, transigir, bem
assim substabelecer a presente, com ou sem reservas de iguais poderes, epraticar todos os
atos necessários para obomje fiel desempenho.deste nJandatp; dando tudo por bem, firme e
valioso, tudo excepcionalmente previstos no' art. 38 ^0 tPÈ. Especiaimente para defender os
interesses da outorgante. Oi OUTORGADO b,5 TEXEIRA OLIVEIRA NETO e
pessoa designada pela empresa para-representa-ja/ per^^ CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE 5A0 JOÃO D05 PATOS - nííÀ, inclusive com pojeres para renunciar ao direito de
mterposição de recurso, bmitir pr^õsta dé.preços, ennitir declarações, receber intimações
Interpor recursos,jassinar contrato, assim como praticar
certame, argumentar sobre o andaniénto em qualauer

r - 'b, 'i ""i-alegações contra licitantes juntamentè>qom a CPL, em r
iicitatórios. CartaXonvite/TomadiÇd^ Pre^ "— "

", a fim.de propor ação em qualquer

todos os demais atos pertinentes ao
Fase da licitação, interpor recursos e
orne da licitante, nos procedimentos

Pregão ou Concorrência Publica, em epígrafe.

Presidente Dutra' - MA, 18 de nover

J.RDA COSTÃFILHO &CIA LTDA
José Feilx da Costa Filho {

CPF 02 268.633.323-53 |
Cl. 037372422009-4-SESC/MA

Sócio Admfnlàtsdor )

OUTORGADO

:$?^EPÁMINONDAS TEIXEÍ^ ÍLIV
CPF. 603.530.383-85

Rua Nelson Serehj), 155 -,SaIa A, Centro - Presidente
Telefon^(99] 8103-0252 -'imail- -jfconstrucoes.proj

:iRA NETO

Dutra - MA,CEP: 65760.000
itos@gmall.com

Ç)



2» Oficio Extraiudlclal de Pree. Dutra-MA
• RECONHECIMENTO- —

Reconheço aassinatura por SEMB.HANÇA de:
J FDA C08TA FILHO &CIA LIDA, neste ato represpor(1)JOSEFELIX DA COSTA FILHO

Presidente Dutra-18 denovembro d^21. Em

VANUZA COÉIHO DA COÍTA rÉscrevente Autoriia^
Emolumentos-. M4.99 ♦ FERC: R$ 0.13 =TOTAL: RS 5,12

http6://8^elo.t)ma.si8.t)r

2® Oficio Extr^udlclal dePres. Dutra4VIA
•reconhecimento-

• assinatura por AUTENnaDAM de:(1)pAWN0NDAS TEIXEIRA OLIVEIRA MPTnPresidente Dutra-MA, lâ de novembpf^ 2021. Etnjeí^ / c

VWUZA COÊLHO DA CDSTA-Escrevente AutoHiada
Emolumantosi RS4,99 ♦ FERC: RS A13 =TOTAL; RS 5,12.

Poder Judiciário TJMA.Selo:
RECFIR031575RLJJ3Q2SVPY6QK77.10/11/2021

ParteÍB): EPAMIN0NDA8
TEIXEIRA OLIVEIRA NETO, Rec Rrma
^tentlddade. Total RS 5.12 Emol R$ 4,63 FERO RS
ft13 FADEP RS 0.19FEMP R$0.18Consulte em
httpe://8elo.tjma.si&br
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lelefone (99] 8108 - 02,52 - (99) 9186-1751 Imall -Jfconstrucoes.proJetr^

iMífê^-rÜPOLHA N

illxora



dsan

CwiB

, \

u

j'



> ,'^f
•te-,

• ••
•

• «

'• •••

CONTRATO DE CONSTI.^IpÂO F^D

- • •

J • •
• • é

?õlhãn°í3HI

'(SO^A FILHO &CIA LTDA

JOSÉ F£UX OA COSTA flLHO, brasileiro, nascido, em Coroata - ftíA em 01/01/1860, casado, com
comunhão Universal de bens. empresário, portador da céduÂ de identidade RG 037372422009-4,S.E.S.C-
MA expedida em 01/07/2009, Inscrito no CPF/MP sobo 26Í633.323-53, residente naRua Joana Lima de
Macedo, n® s/n -Bairro Pauto FalcSo- Presidente Dutra - M/\]- CEP 65760-000;

. í , I J
JOSÉ FEUX DA COSTA JÚNIOR, brasifeiro. nascido, em Barra do Corda - MA em 07/10/1966. solteiro,
empresário, portador da céduíalde identidade RG 03243419Í006-0, S.ES.C-MA expedida em 30/04/2009,
Inscrita no CPF/MF sob on" 601.716.943-32, residente na Ruja Joana Una de Macedo, n® s/n - Bairro Pauio
Falcão- Presidente Dutra - MA —CEP 65760-000; Resolvem de comum acordo a corvstitufrem uma
sociedade empresárto, mec&ante as dáusulas econdições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA; Asoc^de girará sob aFirrra SocLl de J. F. DA COSTA FILHO &CIA LTDA e
terá sedee d^tolFio na Rúa Joana Lima de Macedo, N® 1 {- Bairro Pauto Falcão Presidente Dutra - MA
CEP 65760-000. - ' i

CLÁUSULA SEGUNDA;
Comerciai doEstado do Maranhão e seu prazo deduração ô

CLÁUSULA TERCEIRA: ' Oobjeto será:

43.164/00 OBRAS DE TERRAfLENAGEM.

41.20-4/00 construção DE EDIFÍCIOS

' i . L43.19-5/00 SERVIÇOS DE PREPARAÇAO DE TERRENO (MfeCANIz4çA0 AGRICOL^)

43.21-5/00 INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA

42.16SraO OBRAS DE URBANIZAÇAO (Ruas, Praças, calçJldas.)

À sociedade iniciará suas e ividades na data do seu Registro na Junta
ndetermipado.

42.22-7/01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIM
CONSTRUÇÃO CORRELATAS

I (
42.92-8/01 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

42.99-5/99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL t4AO tsPECIFICADA ANTERIORMENTE.
I n

43.30-4fl33 OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTufaUE
I j

43.30-4/04 SERVIÇOS DE ,PÍN|rURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL.

43.30-4/99 OUTRAS OBRÁS DE ACABAMENTO DA ©^E UÇAO. ^ ) LJ
43.91-1/01 OBRAS DE FUND/^çAO.
43.99-1/03 OBRAS DE ALl^rjÁ^S.

00 EStADO DO MMWmAo

NTO DE ÁGUA, COLETA DE

11/084033-0
em 09/07/2018, às 10:36.Documento assina^digitalmente UNI OMERCAL TADO DO MARANH

A autentiddade dest^ocumento poderá ser consultada em http;/Avww.jucema.ma.gov.br consulta_certídao através do prot 0868044
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CONTRATO DE CONSTHTIMÇÃO J'J^, DA C^STA FILHO &CIA LTDA
J.. h.

19.24^/00 TRANSfjCRTE ESCOLAR
i 'l II

49.29-9/02 TRAhJSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PAÇSAGEIROS
i

38.11-4/00 COLETA DE REÍSIDÜOS NAO PERIGOSO

43.99-1/05 perfuração ECONSTRUÇÃO DE POÇOS ÁGUA.
, i

81-21-4/00 UMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMIClUO
I

I ,1

81.29-0/00 ATMOADE DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADA/

81.30-3/00 ATIVIDADE PAISAGÍSTICAS• j
43,3(M/04 SERVIÇOS DE PINTURA DEEDIRCIOS EM GEIÍAL

CLÁUSULA QUART^ ' ,p capital aocíal será de R$ lèo.000.00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000
(Cem Mil) quotas socia^de valor nominal de R$ LOO (um real) cada uma. totalmente íntegralízadas. neste
ato em moeda corrente do^aísl pelos sócios: '

JUCEIV^A
Barra do Cuida

NTERÍO

NOMES
JOSÉ FEUX DA COSTA FILHO
JOSÉ FEUXDACOSTA JUMOR
TOTAL

QUOTAS
90 .oqi
1Q.00Í

100.(

Barra do Corda

R$
90.00DJ)0
10.000.00

%

90

Jâ
100.000,00 100

CLÁUSULA QUINTA; Aresponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente ^lallntegralízaçâo do capital sociàl, (arL 1.052, CC/2ÜÜ2)
CLÁUSULA SEXTA; Aadministrai^ da sociedade caberjr ao sódo JOSÉ FEUX DA COSTA RLHi
com os poderes e atríbuíçó^ de sócio Administrador deassinar, ísobdamente e/ou Indtetin^mente,
lhes autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no pntanto, em aOvIdades estranhas
social (HJ assumir obrigaçó^ seja emfavor de qualquer dos
alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do o
CC/2002). I :

quotistas ou de terceiros, bem com
V sócio, (artigos 997. Vi; 1.013.

CLÁUSULA SÉTIMA: O Aldmínistrador declara, sob as pem s da lei, de que nõo está Impedido deexercea
administração da sociedade, por leiespecial, ou em virtude iJe condenação criminai, ou por se encontrarem
sob os efeitos dela, a pena' que vede, ainda que temporeríai]|iente, oacesso acargos^úblicos; ou por crime
faümentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, p^ulato, ou contra aeM^mia popular, contra o
sistema flnancetro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra ay^çóes de consumo, fó
pública, ou a propriedade. (aít.|l.011, § 1^ CC/2002)

CLÁUSULAOITAVA; As
0 consentimento do o

jotas são Indivisíveis e

iócIoXa quem Oca a
serc ü transferidas a terceiros sem

condições e preço direito de

DocumentoassInado>agitalmente pon JUNTA COMERCIAL ADO DO MARANHAO em 09/07/2018. às 10:36.

A autenticidade deste aocumento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.b 170868044

È5



lí

• • • ,
* * • «
! • • •
• • • •

•« •

• «

CONTRATO DE CONSTI^IcÂo 4 F* DA Úo^A FILHO &CIA LTDA

preferência pana a sua aquisição se post^ â venda, formalb
contratual pertinente, (art. 1!.056, art 1.057, CC/2002)

ido, se reanzada a cessão delas, a alteração

CLÁUSULA NONA; Ao término da cada exerdclo social, em 31 de derombro, os administradores
prestarão contas justifícad^ de sua administração, proced^pndo á elaboração do inventário, do tralanço
patrimonial e do balanço dá resultado econômico, cabendo laos sócios, na proporção de su^ quotas, os
lucros ou perdas apurais, (artl 1.085,CC/2002)

\ ,1

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos qui^ro meses seguintes ao térrhlno do exercicio soda), os sócios deliberarão
sobre as contas e desígnar&) administradores quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072. 5 ^ e art 1.078.CC/20D2) ' ' ]
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEI^ Asociedade poderá a Qualquer tempo, abrir ou fechar filfel ou outra
dependêncfe, mediantealteração contratual assinada portodos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar urrra retirada mensal,título de "pro labore", observadas as disposições regulaments ^ pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEÍM: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuarã sua
atividade oom os herdeiros; surassora e a Incapaz. Não serldo po^ivel ou inexistindo fntere^e destes ou
do(8} 8óc{o(s) remánescente(8)', ovalor de seus haveres s^rá apurado e ló^uidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à|da^ de resolução, verSicada &n balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesrno procedimento será adotado eip outros casos em que a sociedadese resolva
em relação a seu sócio, (art 1.Ó28 e art 1.031, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Rca eleito o foro central da cidade de Presic
exercício e o c ito dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Idente Dutra - MA, 0£ de Dezembro de 2011

p/i'
JOSÉ FEUX DACOSTA FILHO

SÓCIOADMINISTRADOR

enb Dutra - MA para o

«í T o o
^-•*5 a: M

z
03QgQo
Ulw X M
M VI M M

"• "I J J
-ia

^0,

JUNTA COM

erá ser cônsul

£lÍíIk
08É FEUX DA COSTA JÚNIOR

SOCIOC^TISTA

JUHTX COMERCIAL Dfl ESTADO 00 HARAHHAQ
ERTinco o RÊGisrso |M22/1M0V»
00 o NÚMERO 2l21»'6eflW
roíocoio ii/08<iCi3S-o

F DACCST^fR-HDíCl/

|TADC^DO|̂ ^H^
.jucêmmm^.Kò«S!n

LTDA
Jt/CEIVIA

_ m
'Z^SSlfê^Bbrtidao através do protocol '170868044
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FOLHÍ

ALTERAÇÃO CONTRÁTUAL N<t(A E CONSÍOL
COSI^rílltlO á^èlÁ'LTOK-'tfE

DACA0'0A SbCIAEDADE J. F

JOSE FEUX DA COSTA FILHO, brasileiro, casado, nascido na cidade de Coroata - MA em 01/01/1960,
empresário, portador da cédula de identidade RG 037372422Q09-4 SESC/MA. éx0edida em 01/07/2009,
inscrita no CPF/MF sob o nP 268.633.323-53, residente e domiciliada na Rua,Graça Aranha 1 ^ntro -
Presidente Dutra - li/IA- CEP 65760-000.

JOSE FEUX DA COSTA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nas
07/01/1986, empresário, portador da cédula de Identidade
30/04/2009 inscrito no CPF/MF'sob o n° 601.718.943-32 resí
Apartamento 06 - Centro l- Presidente Dutra - MA - Ç'EP 65760-000. Únicos sócios da sociedade
empresarial J.F DA COSTA FILHO &CIA LTDA - ME, con) sede na Rua Joana Uma de Macêdo|n" 1-
bairro Paulo Falcão - Presidente Dutra - MA. CEP 65760-0C
Maranhão (JUCEMA) sob |o NIRE 21200768660 em 22/1
Resolvem assim alterar e consolidar o contrato social.

::ido na cidade de Barra do Corda - MA em
RG 032434192006-0 SESC/MA. expedida em
lentee domíclllado na Rua Graça Aranha n^ 6

O, registrada na Junta Comerciai do Estado do
>/2011 e CNPJ- MF n® 14.795.690/0001-27.

CLAUSULA PRIMEIRA - Altera~ se o Endereço da Rua Joa %
Dutra - MA CEP65760-000 pare Rua Nelson Sereno n® isá
000. :

vLima de Macédo n® 1 centro PresIdenW
IA- Presidente'Dutra.centro CEP 60760-

CLAUSULA SEGUNDA - objetivo social é:

43.13-4/00 obras de terraplenagem
41.20-4/00 construção dé edifícios
01.61-0/03 serviços de reparação de terreno, nã
43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica
42.13-8/00 obras de urbanização - ruas, praças
42.22-7/01 constru^b de redes de abastecimentode água, coleta de
esgoto e construção correlata.

42.92-8/01 montagem de estruturas metá

42.99-5/99 outras obius de engenharia ci^ll não especificada
anteriormente j '

43.30-4/03 obras de acabamentos em gedso e estuque.

\

especificados^ntériormente.

calçadas

icas

43.30-4/04 serviços de pintura de edifício^ em geral.
43.30^/99 outras obras de acabamentos

,1

43.91-1/01 obras de fundação.

da construção

43.99-1/03 obras de alvenartas.

49.24-8/00 trai^spc^ es

Documentddssinado díaitalmente Dor JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANH| \.0 em 09/07/2018. às 10:36.
Aautenticidàde deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta_certidao através do proj n": 170868D' 4
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CONTRATUAL E CONSDS.
COSI^rÍLtlO &.&l|{'|.TOK-'eXE

DACÃOOA SOCIAEDADE J. F DA

49.29-9/02 transpofie |rodovlàrio coletivo depassageiros, sob-regime
fretamento, Intermunlclpal e Internacional.
38.11-4/00 coleta de resíduos nâo perigosos
43.99-1/05 perfurado!e construção de poços de água.
01.21-4/00 limpeza em prédios e em domièfllos.
81.29-0/00 atividadé de limpeza não especificada anteriormente
81.30-3/00 atividades p̂aisagísticas.

I 1
CLAUSULA TERCEIRA- Altera-se a AtividadeEconômica para:

41.20-4/00 construção de edifícios
43.21-5/00 Instalação e manutenção elétrica (ilumina
42.13-8/00 obras de urbanização ( rua, prs ças, calçadaà^)
42.22-7/01 constru^o de redesde abastejcimento de égua, coleta
esgoto e construção correlata.
42.92-8/01 montagem; de estruturas metáftcas

O publica)

42.99-5/99 outras obras de engenharia
anteriormente (aterros).
43.30-4/03 obras de acabamentos em ges
43.394/04 serviços de pintura de edifício:

43.304/99 outras obras de acabamentos

43.91-1/01 obras de fundação.
43.99-1/03 obras de atvenarias.

I

77.114/00 locação dé veiculo automotorés e maquinas pesad
43.99-1/05 perfuração e construção de poços de égua.
77.11-0/00 locação dé automóveis sem condutor.
81.21-4/00 limpeza^ em prédios e em domicílios.
81.29-0/00 atividade çle limpeza não especificada anterioj

fossa) i !
81.30-3/00 atividades paisagísticas.

dáílc

clJll não especificada

81.22-2/00 imunização e con

3812-2/00 coletas resíd

8o e estuquei

»em geral,

da constru^o( textura)

de pragas urbanas,
périgososf

Documento aUinado dioitalmenle oon JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 09/07/2018. às 10:36.
Aautentitídató deste documento poderá serconsultada em http://www.jucema.ma.gov.bWconsulla_certIdao através do

/

n": 17086804 \
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CONTRÁTUi^J^.pl ÇpQ(l|5(^ID4CÃO DA SOCIAEDÀ
J. F DA COSTA FILHO &*ÒIA:4.TDA - ME

FOLHA fsi;

DE

rORESE

POCTO

iDiirroR.

'4

E niAQUINAS,PESADAS

DEAGUA.

77.11-0/00 LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOI
43.9O-1/05 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE
77.11-0/00 LOCAÇÃODE AUTOMÓVEISSEM CONDI
ai.21-4m0 LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICILIl

81.200/00 ATIVIDADE DE LIMPE2A NÃO E8PECIFIÇADA ANTERiORMENTE ( LIMPA
FOSSA) II'
81.3M/00 ATIVIDADES PÃtSAGtSTICAS.
S1.220f00 IMUNOAÇÃÓ e|cONTROLE DE PRAGAS
3812-2/00 COLETAS DE resíduos PERIGOSOS.

CLAUSULA QUARTA - O capital social é de R$. 150. OCO
120.000 (Cem Vmte MIO quotas de valor nominal R$ 1.00 (
corrente do País, neste ato asstrn sutiscntas:

JOSE FELEX DA COSTA COSTA
JOSÉ FEUX DA COSTA' JÚNIOR

TOTAL

UIWANA8.

00 ((^em Cinqüenta MÜ Reais), dividido em
real), cada un^. integratízadas em moeda

135,000 quotas
15,000 quotas

60.000 quotas

R$ 135.000,00
R$ 15.000,60

R$ 150.000,00

CLAUSULA QUINTA - A sodedade iníctou sua
tempo indeterminado. |

atividades èm 22/12/2011, e seu prazo de duraçõo é por

CLAUSULA SEXTA -As quotas sõoindivisíveis e nâò.poder^ sercedidas ou transferidas a tencdros Sem o
consentimento do outro sócio, |a quem fica assegurado, em igualdade de condíçóes e preço direito de
preferência para a sua aquisição se postas â venda, fòrmali^ndo. se realizada a cessão delas, a atte(áção
contratual pertinente. i ]

CLAUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio
respondem solídanamente pelaMegralização do capital

CLAUSULA OITAVA - A adrnínstração da sociedade
isoladamente, com poderes e átr&uiçóes de sócia admintstr
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
qualquer dos quotistas ou de'teíC9TDS, bem como
autorízaçõo do outro sócio. I !

CLAUSULA NONA • Ao término de cada
contas justificadas de sua jadomistração.
do balanço de resultado econômico,
apurados.

CLAUSULA DE
sobre as contas

I is quatro
arâo admin'

aotéf

ndofbr*

restrita ao valor de suas quotas, mas

30 sócio JOSE

eauti
ou

ou aSenar

COSTA R

nome^mpreèaríal
wi fav^ de

(te sociedade, sem

rcício social, ||^ 31 de dezembro, o adminístrad^prestará
á elaboração do inventário, do batançoj»^ínDOilial e

sócios, na] proporção desuas quotas, osjuéros ou perdas

do exercício

caso.

os sóctos

'

DocumeXtl assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAO em 09/07/2018. às 10;
AautentlOTade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.ar/consulta_certidao através tocolon": 1708680411
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A autentícid

ALTERAÇÃO

• • « • • •<

• • • « •
• • • • • <

« • • • «

conjràtuaUN^^i
J. F DA CDStA^ILHD-£ c

CLAUSULA DÉCIMA PRJMEliU - A.socfedade poderá a
dependência, mediante aíteiBÇêo contratual assinada portodi

• • • •

SQLID^CAO DA SOCIAEDADE
lA-LTDA-ME

jualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo
de 'pro labore*, observadas as disposfçóes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIRM TERCEIS - Falecendo ou interdrtad
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
do<8) sócto(s} remanescente(s)'. o valor de seus haveres 6<
patrimonial da sociedade, à date da resolução, verificada em
Parágrafo único - O rrtesrm procedimento será adotado ei
emrelação a seusócio. 1

CLAUSULA D^IMA QUARTA - OAdministrador declara, ikob as penasda lei, de que nãoestá impedido
de exercer a administração' da isodedade, por lei especial. o|i em virtude de condenação criminal, ou por se
encontrarem sobos efeitos|dela, a pena quevede. ainda que temporariamente, o acessoa cargos públicos;
ou por crime falímentar, de prevaricação, peita ou subomj^, concussão, peculato, ou contra a eooiramia
popular, contra o sistema financeiro naclonai. contra norma^ de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, oua pr^ríedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUIOT^ - Fica el
exercício e o cumprimento dos direitos e

o foro da C

resulta

qualquer sócio, a sociedade continuará suas
ido possível ou inesdstindo Interesse destes ou
rá apurado e liquidado com basa na situação

ilanço especialmente levantado,
outros casos em que a sociedade se resolva

roa de PRESIDENTE DUTRA - MA, para q
:es deste contrato.

E por estarem assim Justos e cor
teor forma 6 data.

OS assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de latmi

4'jM£no xiytmsoK

b 2 0976866O
ÍOSTA FJtHO LTOA'ME 'JCEflAA

X DA COSTA FILHO
SÓCIOADMINISTRADOR

6rio 00 i*otíeie sxTtujup:
'tonio OIno.SM, e*ntre, Braiieim* 0:

reconhecimento 05

BonI{eço a aoslnaiurapor SEMELHANÇA de:
réLXX OA COSTA JUHZOR, (2}JOSÉ FBt

^ÒSTA
' Ta.'27 de

.dkvtrdidt

"comercial

E0!KICcU*S1OS ÜA FO»
&:cRktAf^,CEr>A-.

ígõsto de 201^/^
1B0.417

'EUX DA COSTA JÚNIOR )
SÓCIA C071STA ^ .

BHUNINOOMBI • TTTUUJl
c«B:(STc»«eo •

45^
DO DO MARANiJAO em 09/07/2018, às 10:36.

r/consulta certidão atravésr consuhada em http://www.ju.cema.ma.gov. locolo n": 170868044 ÍD
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&ÂerlorMinistério do Desenvolvim8ntôrtndãltfía«e35eriSérciÍ)
Secretaria de Comérdo e Serviços
Departamento Nácional'de Registro doComérdo ,
JUNTA COMERCIAL DO HStAÜÔ DÓ9\/lARANKA0

I I • • « • *
* • • • •

cíksrcial oo estado do karamhão
BAARA DO COPDA

déclíaração de enquad RAMENTODÈ ME

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHAO

ASociedade J. DA COSTA FILHO &CIA Jtda, estabelecida na RUA JOANA LIMA
DE MACEDO, 1, PAULO FALCAO, PRESIDENTE DUTRA. MA, CEP: 65760-000, requer a
Vossa Senhoria p arqulyaínento do presente Instrumento e declara, |sob as penas da Lei, que
se enquadra na condlçào deMICROEMPRESA, noa termos da Lei Òomplementar n° 123, de
14/12/2006. , 'I

! ! •!Códigodo ato: 315 |
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

I I

PRESIDE
I

MTE DUTRA-MA-MA, de Dezembro de 201

11/084034-8

Sócio: JOSE FELIX DÀCOSTARLHO Sódo: JOSE FEUX OA COSTA JÚNIOR

Paia uso exclusivo dá Junta Comercial:

DEFERIDO SSJt

onoaTrariço !MiÚiomem
hâfe d§ Eaciftórfo'Reslonal t»

iUCEMA de Bárrsdo Cordas
A/laMcHlA- 2311

assinado digitalmente ponJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN

v'8 0•<U^fFAO TOllO&tOMB gS
roliKUo ll<<l84C34-8

pro5F.2i 2 0079869 O

- PA CÜfTA FiLHO S CIA LTDA

CHEFE D

HAO em 09/07/2018. às 10:3

idao atravé

.rjítir-hiiA

AD 147.093

tocoio n":
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&i TPRÀCÃn OOí^TBATUAí- N; 02 E.CQNSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
JDMTA OMERCIAL DO BOTADO 00 MMVUnito ••S

jj^. Piji CO^T^FILH}) 1-$IA LTDA - MEFnOSZOEMTB DUTItA

1
14/076516-6

JOSE FELIX dIa COSTÀ RLHO, brasileiro, casr
em 01/01/1960|. emp^tório portador da cédu
SEDC/MA, expedida em 01/07/2009, inscrito
residente e domicíliacb rva Rua Graça Aranha n^

65760-000. ' j

I •!
JOSE FELIX DA COSTA JÚNIOR, brasileiro.

, •(
Corda - MA ;em 07/10/1986, empresário p

032434192006^ SESC/MA expedia em 30/1

601.718.943-32 residente e domicirtado a Rua

Centro - Presidente. Dutra - MA - CEP
' ilempresarial J. F. DA pP|STA FILHO &CIA LTD,

n® 155 - Sala - A - báirrò Centro - Presidente D

junta Comercial do Est^ do Maranhão ( J
22/12/2011 e CNPJ - m'f tf 14.795.690/1

I .1
o contrato social.

CLAUSULA PRIMEIRAi-AIteraI ij
Mil Reais) passa para R$ 800.0

CLÁUSULA SEGUNDA t JOSE FEL»C4QArC0STA RLHO, integralíza neste^d^S 585.000,00
(Quinhentos e Quarenta è Cinco mil Rbais ), dividido em 585.000 .(Quiat^çs-erâuansnta e
Cinco mil) Quota no valor|nominaI de R$ 1,00 (HumiReal )em moeda do corrente Pais. Neste ato.

R$ 65.000,Oo'( Cento e Cinco mil Reais).
t$ 1.00 (Hum Real) em moeda correntes

JOSE FEUX DACOSTAiJUNIOR Integrdlíze

Dívidtdo em 651000 ( Cerito e Cinco mil)

País. Neste ato assim subscrito:

JOSE FELIX DA CO

JOSE FELIX

TOTAL^

3ocumento\^slnâdo digitalmente por
\ autenllddade deste documento pod

DA CO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARAN

iráser consultada em http://www.jucema.ma.gov.Qr/consulta_certidao através do pi

do, nascido na ddade de Goroatá - MA

a de identidade RG 037372422009-4

no CPF/MF sob n® 268.633.323-53.

1 centro- Presidente Dutra - MACEP

sado, nascido na cidade de Barra do

rtador da cédula de identidade RG

Í/2G09 inscrito ho CPF/MF sob n®

Graça Aranha n® 6 Apartamento 06 - A

'60.000. Unidos sócios de socieòader)^ .
- ME, com sede a Rua Nelson Sereno ly

itra - WÍA CEP 65760.000, registados naV J /
CEMÁ) sob O.NIRE 21200768660 em

esolvem assim alterar e consolidar

:$ 150.(^0,00 (Cem e Cinqüenta

Mil Reais).

.000 quotas

80.000 quotas

0.000 quotas

ífi 13/07/2018. ás 09:15.

R$ 720.000,00^
R$ 80.000,00 ^

R$80Q

: 170875296
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FOLHA
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ALTERAÇÃO COfilTRATUAL N 02 éboNSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
• • • • *•• •

X F. DA COSTA FILHO & CIA LTDA - ME

Ãvista da modificação Jora ajustada consolii
redação:

i-se o contrato social, com a seguinte

CLÁUSULA PRIMEIS - Asociedade gira sob o nome: J. F. DA COSTA FILHO &CIA
f I í

LTDA - ME cóm a sede na Rua Nelson Serene n® 155 - sala - A - Centro, Presidente

Dutra " MA, CEP 65760.000.
' V I

I ^ I

I ! 'í
CLAUSULA segunda; - o capital social e dá R$ 800.000,00 .(Oitocentos Mil Reais),

dividido em 800.000 (oitòcentos Mil), quotas de valor nominal R$ i.OO (Um Real), cada
li '

uma. Integralizadas em moeda corrente do pais, hoste ato assim subsaitas:

JOSE FELIX DA COSTA FILHO
' I

JOSE FELIX DA COSTA JÚNIOR

TOTAL

720.009 quotas

80,000 quotas

800.000 quotas

cláusula TERCEIRaI - Objeto social
j

43.13-4/00 obras de terraplenagem
I j

42.11-1/01 construção de rodovias, vias

41.20-4/00 construção cie Edifícios

43.21-5/00 instalação é manutenção elétrica (iilurmnaçâci publíj

42.13-8/00 obras de| urbanização »(ruas, pragas, e calçada^

42.22-7/01 constru^o de rédes de abasteipimentos e agua, coleta de esgoto e
construção correlato, j
42.92-8/01 montagem de estruturas metálU

I j
42.99-5/99 outras obras de engenharia civil não especificada anteriormente (

aterros) '

43.30^03 obras de acUs^eiti g^oe «tuque.
43.30-4/04^^r<^COS de pín)»^ fíqj^^i| gera!

tdas.

R$ 720.000,00

R$80.000,00

R$800.000,0

documento Ã^ado dlgllalmetó por^ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANh AO em 13/07/20ÍB. às 09:15.
s^autenliddadé desle documento poderá ser consultada em http:/Avww.]ucema.ma.gov. r/consulta_certidao através do protcfejJS^n": 170875296
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ALTERAÇÃO CGNJR^kXUAL^N*' p2 EQOMSOLIDAÇÂO DA SOCIEDADE
J. ^O^COS^A ÇlLHC;& 2fiALTDA-ME

43.30-4/99 outras obras de acabamentos da coifstrução (textura)
43.91-1/01 obras de fundação

1 ' r
43.99-1/03 obras de aivenarlas

j !
43.99-1/05 perfuraçâoo construção de poços dè agua

77.11-0/00 locação deiat^móvels sem conduto'
81.21-4/00 limpeza erri pódios e em domicUios
81.29-0/00 atividades de limpeza não especificada anteriormentó (limpa fossa)

' I i|
81.30-3/00 atividades paisagísticas

81.22-2/00 imunização 6 .controle de pragas urbanas
I •;

3812-2/00 coletà de resíduos não perigosos.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou^

de duração e poi* tempo indeterminado.

suasetívidades em 22/12^011, e seu prazo

CLÁUSULA QUINTA -Ias quotas são indíyis
i I [

transferidas a terceiros sem o consentimento

vels e não poderão ser cedidas ou
I

Mitro sódo, aquém fica asseguradOt em
I J \igualdade de condições é preço direto dp pn fér meia para a sua aquisição se postas a

) delas, a delas., A alteração contratualvenda, formalizando, <séj realizada a
pertinente. j

CLAUSULA SEXTA ~Á responsabilidade o
I !L

quotas, mas Iodos resporidem solidariamente pelp integrali^çào do cap

i <ada sócio e restrita ao vat6^de suas

CLÁUSULA sétima! -Àadmiriistraçâo da ^dedade cabe ao sócio JOSE FELIX DA
COSTA FILHO, isoladamente, com poderes q atribuições de sócio administrador, e
autorizado o u^ do rrarne empresarial vedado,

interesse social ou assiimir obrigações seja

no entanto, em atividades estranhas ao

favor de qualquer dos quotista ou de

terceiros, bem como ónerarífeRS ou alienar bend imóveis da sociedade, sem autorização
do outro

Documento a^nado digitalXt& por! JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO am 13/07/2018. às 09:15.
\ autenticidade deste documento poderá ser consultada em hllp://www.jucema.m0.gov.tjjr/con3Ulta_certidao através do prot^ 70875296
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ALTERAÇAO CONjTSATUAt- 02 E.CQrfSOUDAÇÂO DA SOCIEDADE
LTDA-MEc6$t/^filh{3 á'
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CLÁUSULA OITAVA AÔ termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prest^ ròrítas justificadas de sua administração, procedendo aelaboração
do inventário, dojbalanço [Datrímoníal e do balançade resultado écprtômíco, cabendoaos

sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou serdas apurados. '
11 ' '

1' I ^fj
CLAUSULA NONA - Nos quatro messes seguirrtes do exercício social, os sóciq

I I 'í ] . i
deliberarão sobre as contais e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - A sodedade poderá aqyaiquer tempo, abri filiai ou

outra dependência, medíapte alteração contratual assinar por todos os

CLÁUSULA DÉCIMA jPRÍMEIRA -
! 'I

retirada mensal. A título de, pro labori

pertinentes. !
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNTA - Falecefido ou

continuara suas atividades com os herdeirosi su

bderão de comum acordo, fixar uma
fadas as disposições regulamentadas

interditado qualquer sódo, a sodedade

ssores e o incapaz. Não sendo possível

ou ínextínto interesse «teste ou dos sódos rems nascentes, o valor de seus haveres será
I j| |\

apurado e liquidado com Itese na situação patrírpqnr^l da sociedade,,a data da resolução,

verificada em balanço espcdalmente levai

Parágrafo Único - Oj mesmo procedimento será aqotado em outros
sodedade se resolva e'm relação a seu sódo/

m que a

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Oadministi ajter declara, sob as penas da lei, de que
não esta impedido de exercer a administraçãr ida sodedade, por lei espedal, ou em

í ' ' i.
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que

I i' I '

vede, ainda que;temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou pro crime falímentar, de
' ' 1 Fprevaricação, peita oü suborno, concussão, peplato, ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacíbnal, contra noi

relações de consumo, fé publica ou a Bropríedi

Documônto asst^do digilalmente porí^NTA COMERCIAL Do ESTADOV^ MARANHÃC
\ autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.]ucema.ma.gov.br/c

\de defesa da concorrêçda, contra as

em^/07/2018. às 09:15.
insulta_certidao através do protoralo
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ALTERAÇÃO CONX^XPAL '̂' q2 ECPH^OLSDAÇÂO OÃ SOCIEDADE
J. R-b4'ÇOStA Í9LH(> CIÀ LIDA - ME

••• •••

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito oforo cia comarca de PRESIDENTE DUTRA
1 ! 'I II ' 'i- MA, para o exercício ;e ò cumprimento dos direitos e obríga^s resultantes deste

contrato. i li
I ^ i|

E por estarem assim justos è contratados assinam
i I i

vias de tgual teore)datâ. , ||
presente instrumento em 03 {três)

PRESIDEr^E DUTRA - MA, 05 de Novembro de!2014

'ÇVr«B»no3• -J' <|0 Man»"»*»**

. <}• FlftM

:Q00QS382M

FEL!XJ)A CpS1|A RLHO

Sóclo^clminislrador

»RcCUfin&VMnwi i V ^

JfiSÍSrtra. ir d»
.v#'rcl»d«..

jardeanb oa sawA

Eaer»venti

.C3N '

•MO'

CONCSIÇ

V\ • ' * ! 'ljmentffassinado dlgitalmente pon JUNTA*^^MERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃ'
itenlicídade desta documento poderá ser consolada em htto://www.iucemaína.gov.br/

SE FELIX DA COSTA JÚNIOR
i ,'i

Sócio Cotísta

<s3teu

em 13/07/2018. às 09:15,

nsulla certidão atrav|és do protocolo nV^0875296
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JuntB Cpmerclsl do Estado do Mattnttflo

CefiincooReóÚje em 25/11/2014 n* 20140765165
PnHocoio: i4b7||»tB64>o24/11/Z014NIR£:212Q{)76B660

IM A DACOSTA FtLKO S CIA LTOÁ-ME
Choisela: S6Cl36O90Eéeâ39etnei74G12S6Cl6OrAA969lC

CMinIco

1/2014

daratnoca

olGeni

3ocumwilo finado dlgiteimento por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHAÓ em 13/07/2018, às 0p:15.
\ autenticidade deste documento noderá ser consultada em httoj/www.lücema.ma.aov.br/<|onsulta certidão através do.orotocolo n': 17Ç '296
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ESTADO cro MARANHAO
SCCrátAlilA OB Ê8tÁ00"DA^BEGUMÁW}*^ PÍBU
DELEOACIA OERAUPePOUCIACIVIL

V IHSrmiTO 08 IDÊNTinCAÇAO

JOSE FELIX DA COSTA FILHO

ifttJACAO
1JOSÉFEUX DA COSTA EJOAQUINA REIS DA'
•COSTA

roÁTA^NASCBíEUTO' ORGÀO EWEDBJOR FATOR »í.
<01/01/1960' - 'SSP/MA *\ 1 . **'

NATURALSlADF

CORDATA - MA •:
ÍO^ERVACAO-

A591NATURA MTITULAB '

AUTENTICA^
utenHco a presente cãpia reproflráfica, por ser uma
produção fj^l do documento original e com a qual a conferi
dou fé.

presidente Dl^-MA, 28 de outubro de 2021.
:m lesL Hi da verdade.

ANDREiÃ DOS SANTOS SILVA CS
. , Substituta

Emoluméntoi: RS4,99 + PERC:

TA • Tabeiia

s TOTAL: RS

O

CPP 26883332353 ^ OW , ,í;. ,.P*020
RCGtSTROEEHAL 0373^422009-4 ;. , DATAOEÊXPCDJÇAO 14ní5^1
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Ministério da

Secretaria da Receita Fec
nda

era! do Brasil

ICòmprovante de Situação Cadastrai no CPF

I

N° do CPF: 268.633.323-53

Nome: JOSE FELIX DA COSTA FILHO
I ii

Data de Nascimento: 01/01/1960

Situação Cadastral: REGULAR
1 '

1 I
Data da inscrição: anterior a 10/11/1990

Digito Verificador:' 00

Comprovante emitido às: 13:29:45 do dia 18/
Código de controle dp comprovaníe: Ç57A.

Este:documehto não substitui o "Com

(Modelo aprovado pela IN/RFB

A
.-lí •

/

1/2021 (hora édata de Brasília).
.6A2E.3997

rovante de Inscritrao no CPF"

.548, de 13/02/2015.)

Rua Nelson Se

Telefone (991
-eno, n? 155-B- SalaA, Centro-Presidente Dutra-MA, CEP: 65760.000
1108- 0252 - (99) 9186-1751 iraail-|- jfconstrucoes.projetos@gniaü.
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Minístérío da Fazenda

';Secretaria da Receita Feaeral do Brasil

I Comprovante de Situação
! I

' 1

N° do CPF: 601.7181943-32
I '

Nome: JOSE FELIX' DA COSTA JÚNIOR

Data de Nascimento: 07/10/1986
I .1I I .•

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 1
i I
; I ;

Digito Verificador: 0(

3/12/2006

íadastral no CPF

-.1 -

n

01

Comprovante emitido às: 13:30:27 do dia^8|l1/2021 (hora edata de Brasília).
Código de controle cio comprovante: A2A0/>^1B.DE3^7EB

Este documento não substitui o "Corriprovante de CPF"

(Modelo aprovado pela IN/RFB n 1.548, de 13/02/2015.)

Rua Nelson Sereno, n- 155-B - Sala A, Centro - Presi
Telefone (99) 8108 - 0252 - (99) 9186-1751 Imail-
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TOMADA DE PREÇOS N"* 012/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DE ABERTURjjV: 19 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 09:b0HS
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ANEXO- t

'•-ii.

Aempresa. J. F. DA COSTA FILHO &CIA LTDA, insdrita no CNPJ sob òj^n" 14.795.690/0001-
27, com sede na Rua Nelson Sereno n° 155, centro, Presidente Dutra - MA^-por intermédio de
seu representante legal ojSr. José Felix da Costa Ffill
110054021-0 expedida'pelo Conselho Federal de Eng
sob n® 268.633,323-53,' no|uso de suas atribuições legáis vem:

ilho, portador carteira 'de identidade n
ínharia e. Àgronomla -r-^CREA, edo CPF

' i

DECLARAMOS, para fins de participação em processo licitàtóríòjem pauta, sob as penas da Lei,
que não está sujeita a[quaisquer dos Impedimentos.dp •§ 4® âq àrt.;3® da Lei Complementar n'
123/2006 e suas alterações Lei 147/2014 e Lei 155/2016,''̂ estarído aptaá usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nós arts. 42 a 49 da citada le e quercumpre os requisitos legais para
qualificação como: ' 'I ' \

( )Microempreendedor Individual - MEI/-'v^. ^ \
( )Microempresa - MÉ | ^
(X) Empresa dé Pequeno Porte- ÉPP, definida no ar
sua alteração Lei 155/2016 S-/.

32 da Lei Complementar ns 123/2006 e

ALicitanteDECLARA, ainda, qué^niòVè enquadra em
do art. 35 da mencionadá|lei, estando apta, portanto{|a exercer q^^ireito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório
epígrafe, realizado pelà.Prefeitura Municipal de SãoJoão |;Ios Pat

uaiquer das hipóteses de exclusão no § 4

ElPREÇOS 012/2021, em

Presidente Dutra MA, 19 de novembro de 2021

(Rua Nelson Sereno, n- 155-B - Sala A, Centro - Presidente Dutra - MA, CEP; 65760.000
Telefone (99) 8108 7 0252 - (99) 9186-1751 Imail - jfconstrucoes.projetos@gmail.c
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Secretaria da Rfficro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e. Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comerciai do Estaio do Maranhão - JUCEMA

DECLARAÇÃO ÒE REENQUADRAMENTC DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUEK O PORTE

I í

r

limo, Sr. Presidente'da Junta Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA

ASociedade,J, F. DA COSTA FILHO &CUi LTDA, com| contrato social
2/2011, NIRE: 21200768660,registrado na Junta Comercial em 22/

CNPJ: 14.795.690/00Ò1-27, estabelecido(a) iia RUA NELSON SERENO, 155
SALA A. CENTRO. IPresidente Dutra - MA. CEP: 65760-00Ò, requer a Vossa
Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara; sob as penas da
Lei, que se reenquadraj da condição de MICROEMPRESA PÁRA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE,' nos termos da Lei Complementar n° 123, |de 14/12/2006,

Código do ato: 307 |
Descrição do Ato; REENQUADRAMENTO DE f|/I!CROEMPRÉSA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Presidente Dutra - MA, 17/08/2020

JOSE FELIX DA COSTA JÜNIOR
Sócio

' Estedocumento foigerado noportal Empresa FéaJ

! .:i

' lOSE FELIX DA COSTA FILHO
Sódo/Administrador

n



i

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretana Especial de pesburocratização. Gestão e
Secretaria de Governo biqital

1 '' .1
Departamento Nacipna de Registro Empresarial e Ir

Governo Digital

tegraçâo

Assinatura ele fRôNiCA

^|^-2.de4

I

Certificamos que o ato da empresa J. F. DA COSTA FILHO &Cl ^ LTDA consta assinado digitalmente por;

(ÍDENtlFIÇÁÇÃO DO(S) Aí
1 ,

^lI<jANfE(S) 'lil.
CPF j Nome

26863332353 | JOSE FELIX DACOSTA FILHC
. ,

60171894332 jqSE FELIX DA COSTA JUNIC R

C ,)

JUCEMA

A validade desta d

CBKTIPICO O HE0I8TR0 BH 20/08/2020
iPROTOOOLOt 200679392 DB 19/08/2020
ICÓDIGO DE VKRIPIcaupfiO: 12003763234
Ij. P. da costa pilho & CIA LTDA

10:28 SOB N* 20200679392.

16:30.

NIRE: 21200768660.'

I LÍLIAN THERBSA RODRIGUES H NDONÇA
SBCRBT&RXA-OERAL

SlíO LUÍS, 20/08/202C
wv. esçresafacll.ma.go^.br

«unento, se lapraBso, flea BUjeico 1 Mmtovaçao le sua aucencleidade nas respectivas
Infosmaiido seus respectivos cddlgos d ; verificação.
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