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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro —CEP 65.560-000 Magalhães de Almeida — Ma 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

CREDENCIAIVIENTO 



  

consultoria e assessoria 

  

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 

ANEXO  III  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA. 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro — Magalhães de Almeida — Ma. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.  

REF:  PREGÃO PRESENCIAL IN' 002/2021 

A empresa AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME, 
estabelecida na cidade de Anapurus/MA, na Avenida Presidente  Medici,  n°622, Centro, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 22.479.980/0001-90, pelo seu representante legal infra-
assinado, em cumprimento ao disposto no  art.  4°, VII da Lei Federal n° 10.520/2002 
DECLARA sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre 
plenamente os requisitos para Habilitação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021, 
portanto, apto a participar do certame licitatório. 

Anapurus (MA), 24 de Março de 2021. 

üiM P\it)  WA/  OMO AfC4CAL H 
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 

SOCIO ADMINISTRADOR 
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA — ME 

CNPJ: 22.479.980/0001-90 

AL/ ditar Consultoria e Assessoria Ltda— Me í Cnpj: 22.479.980/0001-90 
Av, Presidente Medi6., P 622— Centro,  AnapurusiMA I  Cep:  65,525-000 

Fone: (98) 9•84596614E-rnaii: auditarconsultoria@hotmail.corn 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NOMERO DE iNiscnigAo 
22.479.980/0001-90 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

D
iA9TiAosi

DE,A0BiE5R-ruRA 

NOME EMPRESARIAL 
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) I 

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÂO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL i 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica (Dispensada *) I 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial (Dispensada *) 
82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente (Dispensada 1 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 
85.60-3-02 - Atividades de apoio ili educação, exceto caixas escolares 
86.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional a gerencial (Dispensada *) 
96.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
2062- Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV  PRESIDENTE MEDICI 
I NUMERO 1 
I  
1 622 i 

COMPLEMENTO 

I 

CEP 

66.625-000 
I BAIRRO/DISTRITO I I MUNICIPIO 1 I  UP  

I CENTRO I I ANAPURUS I i MA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
AUDITARASSESCON@GMAILCOM 

TELEFONE 

(98) 8602-9108 I 

- 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 1 
..... 

i 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

! DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
I 19/05/2016 i 

—I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL ! 
I 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
stletentrnk-st. 

(*) A dispense de alvarts e licenças 6 direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes ria Resolução CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de .  201D, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receite Federal qualquer 
responsabilidade quanto as atividades dispensadas. 

Apiovado.pela Instru0o Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no. dia .24/02/2021 às 14:30:52 (data e hora de  Brasilia).  Pagina: 111 

 



DESCRIMINAÇÃO DAS ATIVIDADESSECUNDARIAS: 
69.20-6/07' - Atividades de consultoria e auditoria confabil e tributaria 
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AIMIT 

E 7A DE RESPONSABILIDADE LTDA 
(IIidÔ sTmJLçÂo DA. EMPRESA 

ONSULTDRIA E ASSESSORIA LTDA 
• * * • 
.* •. 

.*:* if* IV * • * * •  

Pelo presente instrumento Particular de Contrato Social: 

IRAILDO CARVALHO PESSOA, brasileiro, solteiro, bachaijel em ciências 
contdheis, natural de Chapadinha - MA, nascido em 15/11/1984 portador do CPF 

011.562.013-95 e do RG  Ng  023992182003-2 SSP-NIA, reside te e domiciliado 
na Rua Alferes Aritônio  Garret°,  Centro„ no município de Mata Roma - Maranhão, 
CEP 6551n-000. 

MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA, brasileira„ solteira, empresária, natural 
de Dom Etiseu- PA, nascido em 07/1011988 portador do CP F Ne 051,179.323-58 e 
do RG. 029500602005-5 SSF-MA, residente e domiciliado na Rua Maria Pires 
Leite, Nno, Turil„ no municfpio de Anapurus-  Maranhao,  CEP 65525-000. 

Tem entre si justa e contratada a constituição de urna sociedade limitada, nos 
termos da Lei ne 10.406/200Z mediante as condições e clausulas seguintes: 

NOMEIMPRESARIAL, DA SECEE DAS FILIAIS 

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial AUDITAR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede a Rua Marcelino Monteies,:N24Ø 
Letra; Ai  Centro, no munidpio de Anapurus- Maranhão, CEP 65525-000. 

CLAUSULA TERCEIRA. A sotiedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial  au  outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado 
pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital 
social, nostermos do  art  1076 da Lei ns10.406/ 2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO 

CLAUSULA Q1JREA. A sociedade tem por objeto social: 

DESCRIM1NA 0 DA ATIVIDADE PRINCIPAL: qfP 
70.20-4/00- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 
consultoria técnica específica. 
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Juntittomercial tto:Estado do.:Mararttao 
Cerofrco o Rt4stro4rn 1205120%5 SO N. •212:00900467  
Protocolo  :1:5021500) de 08105015:NTRE: :21200900487 
4PDITA13!CONSpL"rOPJA:EASSESSOREA  LIDA  
Chanceta CICDTPOZAC44:16POOE386F134959,320996089F0 

SA° Luis, 12/051.2016 

.1,41ian Theresa Rocrives Mentbrtga 
$ocrettric(4) 
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Na de Quotas Valor R$ SÓCiO. 

15.000 50 15.000,00 MARIA TA 13 VI 
SOUSA 

Total 30.000 100 I 30.000,00  

IRAILDO CARVALHO PESSOA 15.000 15.000,00 50 

• • , ; • 

- :P?r,":,=•:".. 

SOCIEDA ROR. JLERONSA 
STITUICAQ DA EMPRESA 

.mpiTAig CONSULTORIA. E ASSESSORIA LTDA . 4,0 

• • • • • ▪  • • 
•:•,* • • ▪ • • • ir • • 

71.12-0/00 Serviços de engenharia 
85,50-3/02 - Atividade de apoio a educação, exceto caixas escolares 
85.99-6M - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
6920-6/01- Atividades de contabilidade 
66.214/02 - Auditoria e consultoria atuarial 

CLAUSULA QUINTA„ A sociedade iniciará -suas atividades na data do 
arquivamento desteato e seu prazo de duração e indeterminado. 

CONTINUAÇÁO DO CONTRATO DE CONSTITUO0 DA EMPRESA AUDITAR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA  LTD.&  

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS 

CLAUSULA SEXTA, A sociedade  tern  o capital social de R$ 30.000,00 (Trinta mil 
reais), dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Hum 
Real) cada. uma, integralizadas, neste ato, em moeda corrente do País, pelos sócios, 
da seguinte forma: 

CLAUSULA SitTlIVIA. As quotas são indivisíveis e no poderão ser cedidas ou 
transferidos a terceiros s sem o consentimento do outro sócio, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condigi5es e  prep  direito de preferência para a sua 
aquisição, se pastas venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. 

CIÁUSULA OITA-VA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
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JuntamaIro.Estaco d  Maranhao  
Certifico Registroefit 191"05/413 Soo fr 21200900487 
PrOtocoio :150289800.0e 08/05/2015 MRE: 2:t200900487 
AUOITAR PONSVC'I.V#A. E ASSESSORO. LIDA 
Chancela 3C07:FELASO2AC4416FOOE380.1 5$.59820996D495P 

$1to Luis. 19.1Q5,1015  

Uteri Theresa  Rocrigue§ Menoonve 
$ecretertota)Gerai 
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DE RESPONSABILIDADE LTDA 
STITUIÇÃO DA EMPRESA, 

AR. cpssuLToRruti, ,E ASSESSORIA LTDA 
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DA ADMINISTRAÇÃO E DO  PRO  LABORE 

CLÁUSULA NONA. A :administração da sociedade caberá a IRAILDO CARVALHO 
PESSOA, tom os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedatie, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos 
compreendidos no objeto social, sempre de- interesse da sociedade, autorizado o 
uso do  name  empresarial, vedado, no -entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
-de terceiros; bem tome onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem 
.autorização do outrosácio. 

Par4grafiviinicot No exercicio da administração, o administrador terá direito a 
uma retirada rrtensal a titulo de  pro  labore, cujo valor será definido de comum 
acordo entre os sécios 

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLA.USULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômica, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados. 

DO. FALECIMENTO DE. SÓCIO 

CLAUSULA DitIMA IPRlMEiRA Falecendo ou interditado qualquer sócio, 
sociedade continuará sua atividade  corn  os herdeiros ou sucessores. Não sendo 
possivetou inwdstindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus 
haveres será apurado e liquidado  corn  base na situação patrimonial da sociedade, 

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parigrafainico. 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedadese resolva  ern  relação a seu sócio. 

CONTINUAÇÃO - DO- CONTWITO DE: CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA ,AUDITARL 
coNsULTORTAREASSESSORIA LTDA 

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, O Administrador declara, sob as penas da lei, que 
n.o está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em 
virtude de condenação criminal, ou por e encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariaxnente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 

t.‘ 
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:Lilian :Theresa.  ROdrispee-  Mendonça  

:Seeretario(4): Gar& 
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CrilA DE RESPONSABILIDADE LTDA 
&iNST/TUIÇÃO DA EMPRESA 

•• • 

ITAR;GO SQL:T*0MA E ASSESSORIA LTDA 
• • 

.4 • • 
• 1. 

falimentar„ de prevaricagão, peita ou  suborn°,  concussao, peculato ou contra a 
economia  pop War,  contra ° sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
da conCOrrênria, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DOS CASOS OMISSOS 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Os casos omiSsos no presente contrato serão 
resolvidospelo consenso dos sócios, com observância da Lei ns 10.406/2002. 

DO FORO 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA.  Flea  eleito o foro de Chapaclinha-Ma, para o 
exercíciaeD cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assimjUstos e contratados, lavram .este instrumento, em 03 (três) 
vias scle igual forma e teor, que ser ao assinadas pelos sócios; 

Ana purus -MA 04 de Maio de 2015. 

r, ,1\ 
‹xtitÀ otocit 

IRAILDO CARVALHO PESSOA 
Sócio Administrador 

CPF N2  011.508.013-95 

MARIA TATIANE MIRA DE SOUSA 
Sócio 

CPF N‘ 051.179.323-58 

r37 
• ACC,i)/1&4/ 

• 



10  ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 

CNPJ: 22.479.98010001-90  

Pelo presente:Instrumento particular de Constituiçao de Sociedade Empresaria Limitada, os infra-
aSsinadoK 

IRAILDO CARVALHO PESSOA, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências contibeis, natural de 
Chapadinha-MA, nascido em 15/11/1984, portador da cédula de identidade n0  023992182003-2 
SSP-MA e CRF n° 011.508.013-95 residente e domiciliado na Rua Alferes Antônio  Garret°,  S/N, 
Centro no municipio de Mata Roma— MA, CEP: 65.510-000;  

MARIA TÁTIATsTE VIEIRA DE SOUSA, brasileira, solteira, empresária, natural de Dom Eliseu 
-PA, nascida em 07/10/1988, portadora da cédula de identidade n° 029500602005-5 .SSP-MA e 
CPF: n° 051.179.323-58, residente e domiciliado na Rua Maria Pires Leite, N° 20, TUri I, no 
município de Anapurus— MA, CEP: 65.525-000; 

Únicos sóciOs da sociedade ,empresaria "AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIALTDA - 
ME", insqrita no CNIU sob o a' 22.479.980/0001-90 com sede na Rua Marcelino Monteles, 
240, Letra.A, Centro, no município de Anapurus — MA, CEP: 65.525-000, com seu ato constitutivo 
arquivado na tuata Comercial do Estado do  Maranhao,  sob NIRE 21200900487, datado de 
19/05/2015, Resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposiOes contratuais vigentes 
conforme ;aseguir exposto: 

.Altera-sea  atividade econômica para: 

7021M/0O-• ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, 
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. 

• 6621-5/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL. 
• 6920-6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E 

TRIBUTÁRIA. 
• 6920-6/01 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, 
• 71:12-0/00.-SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 
• 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 
• 8550=3/01 - ADMINISTHAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES. 
• 855Q-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS 

ESCOLARES, 
• 8599-6/04 TREINA.MENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 

GERENCIAL. 

r 0 endereço social da sede da empresa ipie era na Rua Marcelino Monteles, n°240., Letra A, 
centro, no Município de Anapurus- MA, CEP: 65.525-000, passa para Av. Presidente  Medici,  
n°622, Centro„ no município Anapurus- MA, CEP: 65.525-000 

JUCE 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/10/2017 11:247S0e-le"2U171141601:7T - 
PROTOCOLO: 171141601 DE 03/10/2017. CODZGO DE VERIFICA44.0:' 

ADDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LIDA  MK 

Lilian Theresa  Rodrigues Mendonça 
SECRETAR4A-GERAL  

SAO LUIS,  24/10/2017 
www.empresatecil.ma.gov.br  

11704130081. NIRE: 21200900487. 

_ . 
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovavâo de sua autenticidade nos respectivos portais. 

Informando seus respectivos códigos da verificação  

we OM OA II II  ff.  NW 



19  ALTERA___CAO CONTIUTUAL DA EMPRESA 
AUDITARCONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 

CNPJ: 22.479.980/0001-90 

r Fica admitido na sociedade GUILHERME WENDEL SOARES MORAES, brasileiro (a), 
natural de  So  Luis — MA, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido (a) em 
06/07/1980, .empresário (a), portador (a) do CPF de 1.1°. 842.516.463-04 e RG n°, 000015541793-
2SESP-MA, residente e domiciliado (a) na Rua Maria Pires Leite, V' 668, Centro, Anapurus— MA, 
CEP: 65.525-000. 

Fica adrnitido na sociedade ROMAIZIO MARINHO DE CARVALHO, brasileiro (a), natural 
de Anapurus-- MA, solteiro, nascido (a) em 22/06/1988, empres6.rio (a), portador (a) do CPF -de n0. 
053.107.063-80 e KG n°.013262182000-1 SESP/MA, residente e domiciliado (a) na Rua  Newton 
Bello, sin,  Centro na cidade de Anapurus— MA, CEP: 65.525-000.  

.pt  Retira - se da sociedade, 11714.1LDO CARVALHO PESSOA, acima qualificado, sede e 
transfere para,o (a) sócio (a) rectin-admitido (a), GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 
suas 15.000 (quinze mil) quotas de capital no valor nominal de 1,00 (um real), cada uma e, valor 
total de R$: 15.000,00 (quinze mil  reais), em moeda corrente nacional, o mesmo dando livre 
desimpedimento e plena e geral e irrevogável quitação para nAo reclamar em juizo ou fora dele. 

oa Retira - se da sociedade, MARIA TATIANE VIEIRA DE SOUSA, acima qualificado, sede e 
transfere para0 (a) sócio ,(a) recém-admitido (a), ROMARIO MARINHO DE CARVALHO suas 
1-5.000 (quinze mil) quotas de capital no valor nominal de 1,00 (um real), cada uma e, valor total 
de RS: 15.000,00 (ci-nin7e mil reais), em moeda corrente nacional, a mesmo dando livre 
,desimpedimento e plena e geral e irrevogável quitação para no reclamar em juizo ou fora dele. 

NOMES QUOTAS R$ ok  

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 

15.000 
154000 

30.000,00 

15.000,00 
15.000,00 

30.000,00 

50,00 
50,00 

( 100,00 
TOTAL 4 

— A adistraçAo-  da sociedade caberá, ao sócio GUILHERME WENDEL SOARES 
MORAES„ com os poderes e atribuições de representaçAo ativa e passiva na sociedade, judicial e 
,extrajudicialmente, podendo praticar todos  Gs  atos compreendidos no ato no objeto social, sempre 
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem c01/10 onerar ou alienar béns im6veis da sociedade, sem autorizaçAo 
do outro sácio. (artigos 997, VI; 1.011 1.015,1064, CC/2002). 

JUCEMA 

CERTIFICO 0 REGISTRO  I'M  24/10/2017 11:24 SOB .14°  20171141601. 
PROTOCOLO: 171141601 DE 03/10/2017. cópTetrtr-MarIcKA0: r4c--7 11704130081. NIRE: 21200900487. .." 
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 

-- -- 
, ! 'i,•-',-; 1,6xly: ,--,  

Lilian Theresa  Rodrigues Mendonca '. .,- 
SECRE;ARIA-GERAL 

SiO LUt , 24/10/2017 
www.empresafacil.ma.gov.hr  

A validade deste documento, se  Impress°,  fica sujeito i comprovação de sua autenticidadeE6i respectivos portai----- 

Informando  sous  xespectivos códigos de verificação 



1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AUDITAR CONSULTORIA E_ASSESSORIA LTDA - ME  

CNN:  22.479 98010001-90 

Em vista tias modifica.caes ora ajustada "consolida-se" o Contrato Social que passa a ter a seguinte 
redago;  (Art.  997, II, CC/2002). 

CLAUSULA PRIMEIRA— A sociedade gira sob a denominaçao social de AUDITAR 
CONSULTORIA. E ASSESSORIA LTDA - ME, com a sua sede na Av, Presidente  Medici, if  
622, centro, no municipio-Anapurus - MA, CEP: 65,525-000 

CLÁUSULA, SEGUNDA — O capital social 6 de RS: 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 
30000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada, integcalizadas, cm moeda 
corrente do  pals,  pelos sócios: 

NOMES QUOTAS RS % 

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 15.000 15.000,00 50 
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 15.000 15.000,00 50 
TOTAL .----- —8 

30.000 30.000,00 14)0 

CLAUSULA TERCEIRA — O objeto da sociedade é de: 

e 7020-4100 -  •ATIVIDADES. DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, 
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. 

• 6621-5102 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL. 
0•69204102 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E 

TRIBUTÁRIA. 
• 6920-001 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE. 
• 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 
e 82194/99 PREPARAÇÃO IDE. .DOCUINTOS E. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS AN'I'ERIORMENTE. 
• •,8550-3/01 ADMINISTRAÇÃO DE CAIXAS ESCOLARES• . 
• 8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS 

ESCOLARES. 
• 859.9-61,04 - TREINAMENT1 0 EM DESENVOLVMENTO PROFISSIONAL E 

G-EBENCIAL. 

CLÁUSULA.QUARTA — A sociedade iniciou suas atividades em 04/05/2015, e seu prazo de 
duraçao é por tempo indetennina,do 

JUCEMA 
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I° ALTERA_g_S_Q_M__TRATIJAL DA EMPRESA 
AUDITAR CONS1JLTORIA E ASSESSORIA LIDA - ME  

CNN:  22.479.9801000140 

CLÁUSULA QUINTA — As quotas sk indivisíveis e nao poderao ser cedidas ou transferid.as  a 
terceiros sem o consentimento do outro sócia, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisiçao se postas venda, formalizando, se realizada a 
•cesso delas, a alteraçao contratual pertinente. 

CLAUSULA .SEXTA — A responsabilidade de cada sócio 6 restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social. 

CLÁUSULA SÉTIMA. — A administraçao da sociedade caberá ao sócio GUILHERME 
WENDEL SOARES MORAES, com os poderes e atribuiçÕes de adrninistrar todos os negócios 
de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em aiividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorizaçao do outro sócio. 
(artigos 997, VI; 1.013. 1.015,1064, CC/2002). 

CLAUSULA OITAVA Ao termino de cada exerci cio sacial em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administraçao, procedendo à elaboraçao do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos seicios, na 
propor9go de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NONA — Nos  qualm  meses seguintes ao termino do exercicio social, os sócios 
deliberarao scibre as contas e desivarao adrninistradores (as) quando for o caso. 

CLAUSULA DÉCEVIA — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência; mediante alteraçao contratual assinada por todos os st5cios. 

CLÁUSULA -DÉCIMA. PRIMEIRA_ Os sócios poderao comum acordo, fixar uraa tetirada 
mensal, a titulo de "prá-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA Falecendo ou interditado qualquer sácio, a sociedade 
continuara  sum  atividades com os herdeiros, sucessores eincapaz. No sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres  sera  
apurado e liquidaxlo com base na situaçao patrimonial da sociedade A. data da resoluçao, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

PARÁ GIZA,F0 ICTNICO O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a. 
sociedade seresolva emrelaçao a seu sócia. 

JUCEMA 
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1° uE1ocQu.AEMp1sA 
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 

CNPJ: 22.479.9801000140 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — O administrador declara, sob as penas da lei, de que no 
está impedido- de exercer a administraçao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
con.denaçao evininal., ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos  au  por crime falimentar, de prevaricaçao, peita ou 
suborno, concussRo, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relaVies de consumo, publica, ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA PJCIMA QUARTA Fica eleito o fora de Anapurus— MA, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigagbes resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03  (Tres)  vias de 
igual teor e forma. 

Anapurus— MA 28de Rao, de 2017.  

f 

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 
Sócio. Administrador 

• 
91Q4,t4j 2  4Á ( v 1) ()AM D  

ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 
Sócio 

C C2L& t j  co  v 1/406t1  
\--IRAILDO CARVALHO PESSOA 

Sócio Retirante 

MARIA. TATIANE NI-MIRA DE SOUSA 
Sócia Retirante 

JUCE MA 
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414.  

20  ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME  

C,NPJ: 22.479.980/0001-90 

Pelo presente Instrumento particular: de Alteraçao Contratual de Sociedade Empresaria Limitada, 
.os infra-assinados: 

GUILFIERkE VVENDEL SOARES MORAES. brasileiro (a). natural de  Sao  Luis -- MA, casado 
em regime de .Comunhao Parcial de Bens. nascido (a)  ern  06/0711980, empresário (a), portador (a) 
do CPF de n°.1842.516.463-04 e RG nc. 000015541793-2 SESP-MA, residente .e domiciliado (a) na 
Rua Maria  Fires  Leite, Nu 668, Centro, Anapurus- MA, CEP: 65.525-000. 

ROMARIO MARINHO DE CARVALHO. brasileiro (a). natural de Anapurus- MA, solteiro. 
nascido (a) em 22/06/1988, empresário (a), portador (a) do CPF de a'. 053.107.063-0 e RG 
M32621820001 SESP/MA. residente e domiciliado (a) na Rua  Newton Bello sin.  Centro na. 
cjdade de Anapurus- MA. CEP: 65.525-000, 

ljnicos sácios.da sociedade empresaria "AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIALTDA 
ME", insCritai:tiõ  CNN  sob- 0 n° 21479.980/0001-90: com sede na Av. Presidente  Medici.  n° 622... 
centro,  nõ  município Anapurus. - MA. CEP: 65.525-000. com  seu ato constitutivo arquivado na  
„Ulm  Comercial do Estado do Maranbilo. sob NIRE 21200900487„. datado de 191050015. 
.Resolvem de plena e comum acordo., alterar as disposiOes contratuais vigentes conforme a seguir 
exposto:: 

VAltera-se a atividade econômica para: 

7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, 
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECLHCA. 

e 621-S/02- AUDITORIA E :CONSULTORIA ATUARIAL. 
• 69204/02.  - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA. 
6920-4101 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE':. 
71.11-010(1- SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 

o 8219-9199- PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS. DE 
APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS AN-rERIORMENTE. (SERVIÇOS 
DE Af4010 À SECRETARIA). 

• 855ff-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO. EXCETO CAIXAS 
ESCOLARES. 

• 85994/04:- TREINAMENTO EM DESt,'NVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIAL. 

Em vista.aas, modifica0es ora ajustada -consolida-se" o Contrato Social que passa .a ter a -eguinte 
ra.i950;  (Art  07.  it,  CC/206-21 

JUCEru. Lilian Theresa Rodrigues lindonça.  
SECRETARIA-GERAL  

$.g.0 LUIS, 22/01/2018 
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:NOMES 1 QUOTAS RS 

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 
TOTAL -  —4 

15.000 
15.000 

15.000,00 1 50 
15.000,00 50 

30.000.,00 I100 30.000 

- 

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 

CNPJ: 22.479.980/0001-90 

•CIAUSULA PRIMEIRA- A sociedade gira  soh  a denominação social de AUDITAR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME, com a sua sede na Av. Presidente  Medici,  n' 
622, =a-0, municfpio Anapurus MA. CEP: 65.525-000 

CLÁUSULA SEGUNDA -O capital social de RS: 30.000.00 (trinta mil reais). dividido em 
30.000 arinta mil) quotas de valor nominal de RS 1.00 Cum cada. integralizadas, em moeda 
corrente do pais, pelos sócios: 

sCLÁUSULA TERCEIRA - 0 obj.eto da sociedade é de: 

• 7020,4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, 
EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA. 

• 6621.*/02 - AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARLAL.  
• 6920,6/02 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E 

TRIBUTÁRIA. 
• 692p-6/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE. 
• 71124)/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
• 82194/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS F SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

APOIO ADMINISTRATIVO NA..0 ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (SERVIÇOS 
DE APOIO jk SECRETARIA). 

• 8550-3/02 ATIVIDADES DE A1)010 À EDUCAÇÃO. EXCETO CAIXAS 
ESCOLARES. 

• 8599,6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIM.ENTO PROFISSIONAL E 
GEREi\IC1AL. 

-CLÁUSULA QUARTA A sõciedade iniciou -suas atividades em 04/0.5/20-15, e seu prazo de 
-duração é por tempo Indeterminado 

-- 1,,ÁliSULA, QUINTAL - As quotas são indivisíveis e no poderão ser cedidas ou transferidas 
terceiros sem o cOriSentimento do outro sõeio a  quern  tica assegurado, em igualdade de :condiçaes-
e preço, diteito:-depreferência . para a sua aquisição s,e pastas :a venda, formalizando. se  realizada 6 
oessão alteração .contratual pertinente. 

0/` 

',AXE MA  
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20  ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 

CNPJ: 22.479.980/0001-90  

;CLAUSULA,SEXTA--.A responsa.bilidade, de cada sócio á testrita ao valor de suas quotas. mas. 
todos respondemsolidariamente.pela. integralizaçao do capital social. 

CLÁUSULA ,SÉTTMA — A administracao da sociedade caberá ao sócio GUILHERME 
WENDEL SOARES MORAES,  corn  os poderes e atribuições de administrar rodos os. negócios 
.deinteresse da sociedade, autorizado o uso do .nome empresarial vedado, no enranto,  ern  atividades 
-estranhas no interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, -13m:coma onerar ou alienar bens imóveis da so.ciedade. scin autorizaçAo do outrO s6cio. 
(artigos 99.7, VI; 1.013, CC/202) 

CLÁUSULA OITAVA Ao termino de cada exercício social em 31 .de dezeMbro, os 
adMinistradores prestarão,  contas, justificadas de sua administra0o, procedendo à elabora0a do 
inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo aos sãcio& na 
proporggoAesuas quotas, os lucros. ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NONA — Nos. quatro  'nests  seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
;.-cleliberarao sobre as contas e designardo administradores (as) quando for-o caso 

CLÁUSULA:DÉCIMA sociedade poderá a qualquer -tempo.. abrir ou. fechar filialou outra 
*pendencia, Mediante alteraçAo contratual assinada por todos os sócios. 

-.CLÁUSULA. DÉCIMA. PRIMEIRA — Os sócios podertio de comum aeordo. fixar uma man:Ida 
niensal, a titullo-de"pró-labore, observadas disposições regulamentares pertinentes. 

.CLÁUSULA DÉCIMA .SEGUNDA Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sOpiedade 
continuará suas .atividades com os herdeiros„ sucessores. eincapaz. No sendo possivel.  

interesse destes ou do(s) sócio. (s) remanescente (s), o valor de seus. haveres  sera.  
apurado e liquidado  corn  base n4 situaçtio patrimonial da sociedade. à data da resoluçao, 'verificada 
em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O mesmo procedimento  sera  adotado em outros casos  ern  que a 
sociedade se,:resolva em relaçao a seu sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA. TERCEIRA— O administrador declara, sob as penas da lei, de..que no 
"está impedido de exercer a administração da sociedade. por lei especial, ou  ern  ittude de 

-condenaçAo eriminaL ou por se encontrarem sob os `;f.scitos dela, a pena que vede. ainda que 
temporariamente o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricaçao, peit.a ou 
•suborno:,  concuss-do, :peoulato. ou contra a economia popular, contra 6 sistema financeiro, nacional'. 
.contra normas de defesa da concorrência,, contra as relações de consumo, fé pubtiç4,. Vou, a, 
'propriedade: 

war  
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20  ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 
AUDITAR CONSULTOR1A EASSESSORIA LTDA - ME 

CNRJ: 22,479.900/0001-90  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o Coro de Anapurus- MA, para o exercido e o 
cumprimento dos direitos e obrie,a0es resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente instrumento em Via Única. 

Anapurus- MA, 15 de Dezembro de 201 7. 

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 
Sócio Administrador 

OitA / 1/4  /Pk  14 e ayze,o49, 
RomAkm MARINHO DE CARVALHO 

Sócio 

A Ot 

JUCE 
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30 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  
AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA  

CNN:  22.479.980/0001 -90  

Pelo presente Instrumento particular de Alteração Contratual de Sociedade Empresaria Limitada, 
os infra-assinados: 

GUILHERME WENDEL SOARES MORAES, brasileiro (a), natural de São Luis — MA, casado 
em regime de Comunhao Parcial de Bens, nascido (a) em 06/07/1980, empresário (a), portador (a) 
do CPF de n°. 842.516.463-04 e RG n°. 000015541793-2 SESP-MA, residente e domiciliado (a) na 
Rua Maria Pires Leite, N° 668, Centro, Anapurus— MA, CEP: 65.525-000. 

ROMARIO MARINHO DE CARVALHO, brasileiro (a), natural de Anapurus-- MA, solteiro, 
nascido (a) em 22/06/1988, empresário (a), portador (a) do CPF de n°. 053.107.063-80 e RG n°. 
013262182000-1 SESP/MA, residente e domiciliado (a) na Rua  Newton Bello,  s/n, Centro na 
cidade de Anapurus— MA, CEP: 65.525-000. 

Únicos sócios da sociedade empresaria "AITDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA 
LTDA", inscrita no CNPJ sob o n° 22.479.980/0001-90 com sede na Av. Presidente  Medici,  n° 
622, centro, no município Anapurus - MA, CEP: 65.525-000, com seu ato constitutivo arquivado 
na Junta Comercial do Estado do  Maranhao,  sob MRE 21200900487, datado de 19/05/2015, 
Resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes conforme a seguir 
exposto: 

Altera-se a'atividade econômica para: 

• 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica; 

• 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial; 
• 8219-V01 - Fotocópias; 
• 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 

não especificados anteriormente, (serviço de transcrição de documentos); 
41, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
• 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não 

especificadas anteriormente (serviços de impressão); 
• 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 
• 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
• 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; • 

r 0 capital social que era de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) passa a partir desta data para R$ 
120.000,00 (Cento e Vinte Mil reais), integralizando neste ato o valor de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais) dividido em 120.000.000 (cento e vinte mil), quotas de valor nominal de R$ 1,00 
.(um real) cada uma, em moeda corrente do pais, ficando assim distribuídos entre os sócios. 

1 



Página 2 de 5 
30 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA 

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 
CNPJ: 22 479 98010001-90 

3' — Em vista das modificações ora ajustada "consolida-se" o Contrato Social que passa a ter a seguinte 
redação;  (Art.  997, 11, CC/2002). 

CLAUSULA PRINIEIRA— A sociedade gira sob a denominação social de AITDITAR 
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, com a sua sede na Av. Presidente  Medici,  n° 622, 
centro, no município Anapurus - MA, CEP: 65.525-000 

CLAUSULA SEGUNDA — O capital social é de R$: 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido 
em 120.000 (cento e vinte mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada, integralizadas, 
em moeda corrente do país, pelos sócios: 

NOMES QUOTAS RS °A 

ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 90.000 90.000,00 75 
GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 30.000 30.000900 25 

120.000 120.000,00 100 TOTAL 4 

CLAUSULA TERCEIRA — O objeto da sociedade 'é de: 

• 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica 
especifica; 

• 6621-5/02 - Auditoria e consultoria atuarial; 
• 82194/01 - Fotocópias; 
• 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo 

não especificados anteriormente, (serviço de transcrição de documentos); 
• 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 
• 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não 

especificadas anteriormente (serviços de impressão); 
• 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares; 
• 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; 
• 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; 

CLÁUSULA QUARTA — A sociedade iniciou suas atividades em 04/05/2015, e seu prazo de 
duração é por tempo indeterminado 

CLÁUSULA QUINTA — As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições 
e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, foinializando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

2 



Página 3 de 5 
30 ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA  

AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA  
CNN:  22.479.980/0001-90  

CLÁUSULA SEXTA — A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralizaçao do capital social. 

CLAUSULA SÉTIMA — A administração da sociedade que era gerida pelo sócio GUILHERME 
WENDEL SOARES MORAES, passa a ser Administrada pelo sócio ROMARIO MARINHO 
DE CARVALHO, com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, 
VI; 1.013. 1.015,1064, CC/2002). 

CLAUSULA OITAVA — Ao termino de cada exercício social em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLÁUSULA NONA — Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão administradores (as) quando for o caso. 

CLAUSULA DÉCIMA. — A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres  sera-
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada 
em balanço especialmente levantado. 

PARÁGRAFO ÚNICO — O mesmo procedimento  sera  adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — O administrador declara, sob as penas da lei, de que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrarem 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 publica, ou a 
propriedade. 

eriP/ 
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AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 

CNPJ: 22  479 980/0001-90 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA Fica eleito o foro de Anapurus— MA, para o exercicio e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em Via Única. 

Anapurus— MA, 11 de Janeiro de 2021. 

ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 
Sócio Administrador 

GUILRERME WENDEL SOARES MORAES 
Sócio 

• 
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ASSINATURA ELETRÕNICA 

Certificamos que o ato da empresa AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA consta assinado 
digitalmente por: 

CPF Nome 

05310706380 ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 

84251646304  GUILHERME WENDEL SOARES MORAES 

CERTIFICO 0 REGISTRO  MK  20/01/2021 16:52 SOB N 2024,004345fi„ 
PROTOCOLO: 210043458 DE 20/01/2021. 
CÓDIGO DE vmxpicxao: 12100367877. CNPU DA SEDE: 22479980060190.-
NIRE: 21200900487.  cam  EFEITOS DO REGISTRO  EX:  11/4/2q4,..-. . 

JUCEMA AUDITAR CONSULTOR/A E ASSESSORIA LTax , • • ta000 
-e 

LILIAN RESA RODRIGUES MENDCKA 
SECRETARIA—GERAL 

www.eppresafacil.ma.gov.br  

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovacAo de sua autenticidade nos respectivos porta. "--.  
informando seus ri,spectivos códigcs de verificaCau. 
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14105/2015 „ 

PreSidência da Repbtoo 
Secretaria da Micto e'Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 
Departamento de:Regis,tro En)preswial e lininração 
JUNTA COMERCIAL-DD ESTADO-DO M4A4NI-1,40 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

.Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANH50 

A Sociedad.e AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LIDA, estabelecida na RUA 
MARCELINO MONTELES, 240, LETRA; A, CENTRO ANAPURUS, MA, CEP: 65.525-000, requer 

Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se 
enquadra na condição de MIC:ROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 
1411212006. 

Código do ato: 315 
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE M1CROEMPRESA 

ANAPURUSIMA - MA, 18 de Maio de 2015. 

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 

Etiqueta de registro 



consultaria e assessorla. 
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 

ANEXO  HI  

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE ALMEIDA/MA. 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro— Magalhães de Almeida — Ma. 
MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.  

REF:  PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021 

A empresa AUDITAR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME, 
estabelecida na cidade de Anapurus/MA, na Avenida Presidente  Medici,  n°622, Centro, 
inscrita no CNP.I/MF sob n° 22.479.980/0001-90, pelo seu representante legal infra-
assinado, em cumprimento ao disposto no  art.  4°, VII da Lei Federal n° 10.520/2002 
DECLARA sob as penalidades da lei que em conformidade com o Edital, cumpre 
plenamente os requisitos para Habilitação no PREGÃO PRESENCIAL 1\1`) 002/2021, 
portanto, apto a participar do certame licitatOrio. 

Anapurus (MA), 24 de Margo de 2021. 

-?\0144 MAAW/4/0 fifailM4,140 
ROMARIO MARINHO DE CARVALHO 

SOCIO ADMINISTRADOR 
AUDITAR CONSULTORIA .E ASSESSORIA LTDA — ME 

CNPJ: 22.479.980/0001-90 

Auditar Consultoria e Assessoria Ltda Me/ Cnpj: 22.479.980/0001-90 
Av. Presklente Medki. tr 622— Centro Anapurus/MA /  Cep:  65.525-000 

Fone: 98459-6614E-man:  auditarconsultoria@hotmail.com  
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