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NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE ATO CONSTITUTIVO

"L S EMPREENDIMENTOS EIRELI"

CNPJ: 18-538.150/0001-19 NIRE: 21600047960

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação de

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, LUCIANO SAUTO COSTA,

brasileiro, solteiro, nascido em 04/03/1983, portador da Carteira de

Identidade/R. G. n^ 03254376455 DETRAN/MA, inscrito no CPF n^

016.603.643-96, residente e domiciliado à Avenida Hum, n® 61, Lote Sítio

Grande, Bairro Maiobão, Município de Paço do Lumiar, Estado do

Maranhão, CEP 65.130-000; resolve alterar a Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada "L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI",

com sede à Avenida Hum, n^ 61, Lote Sítio Grande, Bairro Maiobão,

Município de Paço do Lumiar, Estado do Maranhão, CEP 65.130-000,

registrada sob o NIRE n^ 216.0004796-0, e devidamente inscrita no CNPJ

sob n^ 18.538.150/0001-19, resolve, neste ato, alterar e consolidar o Ato

Constitutivo, nas condições que seguem:

CLÁUSULA I:

A empresa girará sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CLÁUSULA II:

A empresa terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Maestro João
Nunes, n" 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta

d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

CLÁUSULA III:

A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas,trailers, caminhões,
reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos
não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos
de iluminação e sinalização em vias públicas, pOrtos e aeroportos 4729699
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em



Página 2 de 9

NONA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE ATO CONSTITUTIVO

"L S EMPREENDIMENTOS EIREU"

CNPJ: 18,538.150/0001-19 NIRE; 21600047960

produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais
e dietéticos, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares
comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais

de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio
varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800
- Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades

auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
(serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e
operação de tráfego, serviços de translado de passageiros entre terminais,
etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de
gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores,
guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e
industriais, etc.)

CLÁUSULA IV:

A empresa filial, registrada sob o NIRE n^ 21900341910, e devidamente
inscrita no CNPJ sob n^ 18.538.150/0002-08, com sede no seguinte
endereço: Rua Nova, n" 01, Galpão A, Bairro: Tijupa Queimado, CEP; 65.110-
000, São José de Ribamar/MA, com data de início das atividades em

27/01/2021, girará sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS
EIRELl, com destaque de capital social de R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais)em moeda corrente no País e passará a ter o seguinte
objeto social de:
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7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas,trailers, caminhões,

reboques, semi-reboques e simiiares); 1822999 - Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos
não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e

manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos

de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699

- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em

produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais
e dietéticos, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares

comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais

de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de

equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio

varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de

transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800

- Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte

rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades

auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente

(serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e

operação de tráfego, serviços de translado de passageiros entre terminais,

etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados

preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de
gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem

operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e

equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores,

guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e
industriais, etc.)
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À vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o contrato social,
com a seguinte redação:

LUCIANO SAUTO COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 04/03/1983,

portador da Carteira de Identidade/R. G. 03254376455 DETRAN/MA,

inscrito no CPF n® 016.603.643-96, residente e domiciliado à Avenida Hum,
n^ 61, Lote Sítio Grande, Bairro Maiobão, Município de Paço do Lumiar,

Estado do Maranhão, CEP 65.130-000;

CLÁUSULA I:

A empresa gira sob o nome empresarial: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI

CLÁUSULA II:

A empresa tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Maestro João

Nunes, n" 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta
d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA.

CLÁUSULA III:

A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas,trailers, caminhões,
reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos
gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos
não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos
de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699
- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais
e dietéticos, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares
comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais
de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio
varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800
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- Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades

auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
(serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e
operação de tráfego, serviços de translado de passageiros entre terminais,
etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de
gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor

7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores,
guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e
industriais, etc.)

CLÁUSULA IV:

O capital social é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente no País.

CLÁUSULA V:
A empresa iniciou suas atividades em 25/06/2013 e seu prazo de duração
será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI:

A empresa filial, registrada sob o NIRE n^ 21900341910, e devidamente
inscrita no CNPJ sob n- 18.538.150/0002-08, com data de início das
atividades em 27/01/2021, gira sob o nome empresarial: L S
EMPREENDIMENTOS EIREU e tem sua sede no seguinte endereço: Rua
Nova, n® 01, Galpão A, Bairro: Tijupa Queimado, CEP: 65.110-000, São José
de Ribamar/MA com destaque de capital social de R$ 3.500.000,00 (três
milhões e quinhentos mil reais)em moeda corrente no País e objeto social
de:
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7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas,traiíers, caminhões,

reboques, semi-reboques e similares); 1822999 - Serviços de acabamentos

gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 - Coleta de resíduos

não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 - Instalação e

manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e

refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos

de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699

- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em

produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais

e dietéticos, café moído, sorvetes, embalados, em potes e similares

comidas congeladas, mel, etc.) 4744099 - Comércio varejista de materiais

de construção em geral 4751201 - Comércio varejista especializado de

equipamentos e suprimentos de informática 4753900 - Comércio varejista

especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 - Comércio

varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800

- Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte
rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,

intermunicipal, interestadual e internacional 5229099 - Outras atividades

auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
(serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de gestão e
operação de tráfego, serviços de translado de passageiros entre terminais,
etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas 7112000 - Serviços de engenharia
7119799 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não
especificadas anteriormente (serviço de aerofotogrametria, projetos de
gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores,
guinchos, guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e
industriais, etc.)
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CLÁUSULA VII:

A administração será exercida pelo titular LUCIANO SAUTO COSTA, que
representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato
de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VIII:

Ao término de cada exercício, 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 ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA IX:

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de

exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que

vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

faiimentar, 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.

CLÁUSULA X:

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como

,  \ titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA XI:

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas
as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XII:

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da

empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, 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.
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CLÁUSULA XIM:

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa,
desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o

grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a

terceiro não impedido.

CLÁUSULA XIV:

Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da

empresa como EPP (Empresa de Pequeno Porte), onde a receita bruta anual

da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei

Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra
em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4" do art. 3" da

mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no

123/2006.

CLÁUSULA XV:

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, por mais

privilegiados que os outros sejam, para serem dirimidas quaisquer dúvidas
oriundas do presente contrato.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento

particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e
assinam o presente instrumento em uma única via que será destinado ao
registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís/MA, 27 de maio de 2021

LUCIANO SAUTO COSTA

Titular/Administrador
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

identificação D0(S)ASS1NANTE(S)

CPF Nome

01660364396 LUCIANO SAUTO COSTA

CERTIFICO O RECISTRO EK 26/05/2021 10:17 SOB H* 2021C67726C.

PROTOCOLO: 210677260 DB 19/05/2021.

CÕ0160 DB VERIFICAÇÃO: 12103808041. CNPJ DA SEDE: 18536150000119.
I  . NlRBs 21600047960. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/05/2021.

L S EMPREENDIMENTOS EIRELI

LILIAM THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÃRIA-6ERAL

www.empresafacll.ma.gov.br

A validade desce documento, se impresso, fica sujeito à cotprovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais,
infOEicando seus respectivos códigos de verificação.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

18.538.150/0001-19

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADEABERTURA

23/07/2013

NOME EMPRESARIAL

L S EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LS COMERCIO E SERVIÇOS

PORTE

EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

14.22-3-PO - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharías e trícotagens, exceto meias
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
38.11-4-QO - Coleta de resíduos não-perígosos
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação.e sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.30t7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
46.35-4-03 - Comércio atacadista de bebidas com atividade de fraclonamento e acondicionamento associada
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

J

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV MAESTRO JOÃO NUNES
NUMERO

9

COMPLEMENTO

EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02
SALA 205

CEP

65.077-355
BAIRRO/DISTRITO

PONTA D'AREIA
MUNICÍPIO

SAO LUIS
UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE

(98i 8181-0101

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/07/2013



MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

18.538.150/0001-19 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

23/07/2013

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

LS EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.81^-00 - Cornércto varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipai, interestadual e
internacional

52.29-0-99 - Outras atividades auxiiiares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharja e arquitetura não especificadas anteriormente
73.11-4-00 - Agências de publicidade
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.33-1-00 - Aluguei de máquinas e equipamentos para escritórios
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguei de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente,
sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

AV MAESTRO JOÃO NUNES
NUMERO

9

COMPLEMENTO

EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02

SALA 205

CEP

65.077-355
BAIRRO/DISTRITO

PONTA D'AREIA
MUNICÍPIO

SAO LUiS
UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE

(981 8181-0101

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

23/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATADASITUAÇAO ESPECIAL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

18.538.150/0001-19
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

23/07/2013

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

LS EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

J LOGRADOURO

AV MAESTRO JOÃO NUNES

NUMERO

9

COMPLEMENTO

EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02

SALA 205

CEP

65.077-355

BAIRRO/DISTRITO

PONTA D'AREIA

MUNICÍPIO

SAO LUIS

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONTATO@LSEMPREENDIMENTOS.COM
TELEFONE

i98l 8181-0101

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL

23/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

snruAÇAo especial DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela instrução Normativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro dè 2018.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: L S EMPREENDIMENTOS EIRELl

CNPJ: 18.538.150/0001-19

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que;

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

J  desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de jultio de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:31:58 do dia 23/12/2021 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 21/06/2022.

Código de controle da certidão: 2C0C.F354.E365.94A5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.538.150/0001-19

Certidão n°: 9431110/2022

Expedição: 24/03/2022, às 02:12:46

Validade: 20/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que L S EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.53 8.150/0 0 01-19, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.® 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidass e sugestões: cndtíítst,jus,bt



Voltar Imprimir

CJUKA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 18.538.150/0001-19
Razão Social:LS empreendimentos eireli

Endereço: av maestro joao nunes 9 edif lagoa sala 205/ ponta d*areia/
SAO LUIS / MA / 65077-355

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Valldade:30/03/2022 a 28/04/2022

Certificação Número; 2022033001585783413781

Informação obtida em 13/04/2022 06:49:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N°Certidão: 037404/22 Datada 17/03/2022 01:17:23

Inscrição Estadual: 124148441 CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LIDA

Endereço: AVE MAESTRO JOÃO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

j Telefone: (98)87243234 Município: SAO LUÍS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/07/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço;
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no Item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 24/03/2022 03:12:30



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N°Certidão: 013851/22 Datada 28/02/2022 10:06:39

Inscrição Estadual: 124148441 CPF/CNPJ: 18538150000119

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LIDA

Endereço: AVE MAESTRO JOÃO NUNES, 9 EDIF LAGOA CORPORATE PAVMTO02 SALA 205

Telefone; (98)87243234 Município: SAO LüIS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

de^oívida^^^ clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/03/2022 18:39:12



PREFEITURA DE SAO LUfS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00006826602022

Validade: 18/06/2022

CERTIFICADO

lD2022Q09211157{i

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA
jurídica, descrita abaixo. RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR níVíOAS
POSTERIORMENTE COMPROVADAS. HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS «0 F HA LEI 6 289 DE
28/12/2017 DO CODíGO TRIBUTÁRIO MUNTCIPAT .

DADOS DA PESSOAJUR&ICA

CNPJ: 18.538.150/0001-19 Inscrição Municipal: 3682395763

Razão Social: L S EMPREENDIMENTOS LTDA

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
LOCACAO de OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE. SEM CONDUTOR

ENDEREÇO DE LOCAUZACAO

Logradouro: AVENIDA MAESTRO JOÃO NUNES

Número: 9 Complemento: EDIF LAGOA CORPORATE PAVMT0a2 SALA
205

Bairro: PONTA D&APOS;AREIA

Município: SAO LUIS - MA
CEP:65077355

tnTT até a data de validade acima informada,SI O avrada em Sao Luís (MA), em 18 de fevereiro de 2022 ?s 08:17, sob o código de
autenticidade n''811ACD2F816BDB047DEEF28C42256680.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet,
httDs://stm,5;pmFa7 ̂ ^oluis.ma.gnvbr/validarflnrPriMi»n

em

"NÃO E VAUDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N^ 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

In.stítuí cronogramu para imphintaçaò da

Certidão dc Regularidade Fiscal Unificada

como documento único para cnmprovaçfin

de regularidade fiscal perante este

Município, rc.ssalvados os ca.sos previstos no

art. 262 da Consolidação das Leis

Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso dc suas airibuiçflcs legais, c
dc conronnidadc com o artigo 3", parágrafo único, inciso I. da Consolidação das I.cis

Tributárias do Município - CLTM Decreto rf 33.144. de 28 dc dezembro dc 2007. c

CONSIDERANDO que o Município dc São Luís. por Intcnnédio da Secretaria

Municipal dc Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, cm lásc dc

implantação desde 01.06.2015 que, dentre dcmai.s benclicio.s. proporcionou a unillcação

do cadastro llscal municipal (com inlçgnilizaçâo das inlbrmaçõcs.priundas do cada.siro

imobiliário c do cadíislro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo

municipal: ^

CONSIDERANDO que cm razão dc referida implantação o Município de São l.uis

angariou meios surtcicnics para deixar dc expedir ccriidòcs de regularidade que tenham

por ba.se unicamente o.s dados do cadastro niobiliário. denominada "certidão iicgaíivsi

dc dívida àtlva relativa aos dcbito.s dç ISS c TLVF":

CON.SIDERANDO que na legislação federal c municipal não há qualquer previsão

acerca da certidão cspecíllca anteriormente utilizada, mas tão .somente à certidão de

rcguiuridade ll.scal. cabendo a cada ente iribuianlc dcllnir us regras especillcas sobre os

docuinento.s sob sua competência, .sendo a certidão uniilcada já utilizada no âmbito

Sí-rn-i.inn Mimid|i.il tli cicS.lo l.iiís - SKMFAZ

Av. Citaxonituli.i, ii' l.-SSS/l.SíKí. {iairrotic FÁtirn.i - S.\o t.uis/Tch (00) 32120147
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(cdcral o csiadual. laí qual cm demais mLinicipios êm que já se .dispõe dc iccnologiji para
cunirolc de cadastro único:

CONSIDKRANOO que a niosoíia de inicgralizaçno adotada auxilia na açüo dc
sancamcmo do caíiãsiro do Município dc Súd Luís. que c prioritária nó escopo dc
construção dc um Cadastro Técnico Mullifinalitáriò Municipal, a ser utilizado como

-. ierranicma para a organi^çüo das infonnaçõcs rcfercnícs âs:rcsidcncias. condomínios.
prédios, equipamemos c serviços públicos, bem como outras informações

que atendam ás necc.ssidades de vários órgãos ria gcsldo do. município, passando-se a
W  dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município c dc scu.s.muriícipcs.

podcndo-sc atuar com mais eticácia e cíélividádc no planejamento c na execução das
ações propostas:

CONSIDERANDO que a nova niOsOfiã dc integralizaçâo adotada auxilia igualmente na
Otimização dos mecanismos dc arTccadáção municipal, com vl.slas à cobrança Imeada em
uma pohiica dc justiça llscal, com correção de dados rcfcrénles ao sujeito pas.si vo e ao.s
parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, irièlusivc-com implementação
de providencias para efetivação de recolhimento dos tributos dccorfcnícs das
transíerenciã.s üc "móveis e averbações dc proprietários aiuai.s dos imóveis:

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram ns
^  requerimentos administrativos apresentados, com o lim dc qúc a çcrildào esiiecíiica íie
^  regularidade dc débitos mobiliários pudesse ser expedida, diaritc dos diversos déliitos

imobiliários que passarám a inipedir a comprovação de sua regularidade liscaí;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, dc que.não houve
comunicação ̂prévih acerca da ailenição de Tilosolta da expedição das certidões de
regularidade Iiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade ílscal por.méit) dos
documentos anleriomicntc emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução
de suas atividades:

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo n" 31.539/2015. cm que o
Secrciano Municipal dc Governo maiiirestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

SetTi-lan.T Miiiiícípal dii IvT/iMJila dc SAo Luís - SKMKAZ -

Mr,.Vl.r.0:i0aiiTüdcráljina-S3<.|.»ís/Td:(9SJ.12JMH7
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dc prazo para que os comribuiiues se adcqucm ao novo' modelo dc certidão única de
regularidade llscnl:

CONSíI)ERANI>0 a política de boa-fé que se leni como diretriz neslc Município, que
jüsiinca os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que
auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garaiuindo-se o desenvolvimento da

_  economia ludovicense. com q conseqüente melhoramento nas áreas de competências lins
dcsic ente;

im
V  CONSIDERANDO a necessidade dc conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos

do art. 5 . XXXIV. "b . art. 37. art. 170, an, 156.! c lí da Conslituição Federal, arí. 2Ü5
e 123 do Código Tributário Nacional, arí. 260 c ss. da Consolidação das Leis Tributárias
do iMunicípio e demais legislação que rege a espécie

EXI'EDE a seguinlc Instrução Normativa, nos seguintes icnnos:

Arí. r. Fica dcíinido como termo final para implantação da Ccrfidrio dc Regularidade
Fiscal linificada iVIunicipnl. como único documento hábil para comprovação dc
regularidade liscal com este Ente. o dia 24 de março dc 2016.-

Paragrafo Único - Ficam rcssalva<Ios os casos de ccrtidóes de regularidade previstos
, J Consolidação das Leis Tributárias do Município.
àt

Art. 2". Quando dos rcqücrimenlos para cxpcdiçüo dc Cerlidáp de Regularidade Fiseal
Unificada Munieipai. a consuila será feita pelo GNPJ/CI'!- do ccuribuinte. em relação
aos dcMiiios tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e itnobiliârio.
conjuntamente.

Arí. 3 . Somente enquanlo.nâo c.xaurido o prazo previsto no An. I^. da presente Instrução,
poderão ser expedidas certidões dc regularidade liscal específicas, com consultas
direcionadas exclusivamente ao cadastro dc débitos fiscais mobiliários.

Sccrewnn da F.r/i;nda dp S3o Luís - .SRMFAZ
Av. Gn.-ixcitduki, n' J.4.SS/1.50.1; BairrodtfF.iimia - S;lo Luís /Tcl; (OflJ 32128H7
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Ari. 4". No caso das ccriidões expedidas nos icnnos do Art. 3". da preseme Instrução,
sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade nào
excedem o tenno iinal do cronograma previsto no art. 1° desta Instrução.

Ari. 5". As ccrtidfsçs expedidas na fonna do An. 3". da presente Instrução podcmo ser
disponibíli^das eletronicamente, por meio do portal de ser\'iços da SliMFA^.

j  Art. 6". Hsia Instrução Nonnativa entra cm vigor na data dc sua publicação.

.'Vrt. 7". Rcvoga-sc as disposições cm contrário.

Art. 8*'.,Dc-se ciência á Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da
Arca de Informática, para imediata implementação c controle das regras da presente
Instrução.

RAIMUNDO .lOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal da Fazenda

Secri-lari.T Municipal d.i fnzemb «JeSáo l,uís - SCMFAZ
Av.Guaxcmliibn. n** l.'15.Vl.503. Bairm dc Fálínm - Sàn laiís/Tct; (<>8) 32I28H7



nn ifíieifíi 00

DOlMIÍ OD
« Nin^MIURd OR laix

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS,
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL OCJUSTICAOO ESTAOODO MABANHAO

u

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO a

requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos.

Feitos das Varas Cíveis e Comércio, a partir do dia primeiro (1°) do mês de
janeiro (01) do ano de dois mi) e doze (2012) até o dia onze (11) dõ mês dé abril

(04) do ano corrente, constatei NÃO EXISTIR distribuição de pedido de Falência,

Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvêncía

Civil contra L S EMPREENDIMENTOS LIDA, inscrita no CNPJ sob

n». 18.538.150/ÚÕÓ1-19. CERTIFICO finalmente que a Secretaria de

Distribuição é a úníca existente nesta Cidade e Termo Judiciário de São Luís, O

referido é verdade me reporto, e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na

Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa",

nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, Gisele Meireles

Mendes, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, Anselmo de

Jesus Carvalho, Secretário Judíòial da Distribülção. mat. 100073, subscrevo e

assino. São Lüís/MA, 12 de abril dé 2022.

4»"- ■
V '

' ."i: São i.ifiS-MA I
A N S E LM O pTE^J ES U S/C A R V O

Secretário Judicial da Distribui^
fôlèrJwftíIárto.

B r Ato Judicial
Oneroso

000000883797^

OBSERVAÇÃO:
O CNPJ Constante nesta certidão foi inforrhado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo Interessado e destinatário. Os
feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Òvels e/ou Fazenda, de acordo com os
litigantes..

As consultas fófam réalizadaá nos sistemas Themis PG è Processo Sétrônico Jiidicial (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS
COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃÓ LUIS.
Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e
mediante assinatura do servidor (art 199 do Código de Normas da CGJ).
Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta ns 14/2020 TJMA e estendida ás
portarias na 34/2020 TJMA e 01/2021 TJfytA em face do período dé Pahdèrnia COVID-IS, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a
referida certidão e podendo confirmar a veracidade dó selo no site dò TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof, Carlos Cunha, s/n. Calhau, Sâo Luís/MA - CEP 65076-820 - Fone (98) 3194-5409 / 5408

IMPRESSO EM 12/04/2022 12:16
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) 18.538.150/0001-19

AV UM - N.° 61 - LOT. SITIO GRANDE, MAIOBÂO
- CEP. 65.130-000 - Paço do Lumiar - MA

NIRE: 21600047960
Iiiício das atividades: 25/06/2013

BALANÇO PATRIMONIAL (em R$)
Encerrado em 31 de dezembro 2020

ATIVO

^  j

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA

BANCO CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CLIENTES

ESTOQUE DE MERCADORIAS

DIREITOS REALIZÁVEIS

CONTAS A RECEBER

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMÓVEIS
VEÍCULOS
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÕES

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS

(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS -4%
{-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS -20%
(-) DEPR. DE MÓVEIS E UTENS. - 10%
(-) DEPR. DE MAQ. E EQUIPAM. - 10%

TOTAL DO ATIVO

50.900,00
398.738,85
765.287,36
500.795,00

1.228.351,41

602.257,25

483.445,00
485.763i83
150.775,00
160.200,00
100.800,00

-19.337,80
-97.152,76
- 15.077,50
-16.020,00

3.546.329,87

2.944.072,62

602.257,25

1.233.395,77

1.380.983,83

-147.588,06

4.779.725,64
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) N° 18.538.150/0001-19

AV UM - N.° 61 - LOT. SITIO GRANDE, MAIOBÃO
- CEP. 65.130-000 - Paço do Liimiar - MA

NIRE: 21600047960

Início das atividades: 25/06/2013

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE 200.020,73

FORNECEDORES 100.485,53
SALARIOS A PAGAR 24.261,22
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 63.757 36
CONTRIBUIÇÕES E ENCARO. SOCIAIS 5.108,17
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 6.408,45

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 175.368,51

EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 50.365,89
FORNECEDORES 125.002Í62

PATRIMÔNIO LIQÜIDO 4.404.336,40

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 3.500.000,00
LUCRO EXERCÍCIO 904.336 40
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 0,00

TOTAL PO PASSIVO 4.779.725,64

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO SEU ATIVO E PASSIVO
NO VALOR LIQUIDO DE R$ 4.779.725,64 (Quatro Milhões Setecentos e Setenta e
Nove Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Paço do Lumlar (MA) 31 de dezembro de 2020

U

José Francisco Pereira Sáminez Luclano Sauto Costa
CPF. n° 601.620853-11 CPF. n° 016.603.643-96
Contador Titular/Administrador
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIREU
CNPJ (MF) N° 18.538.150/0001-19

AV UM - N.° 61 - LOT. SITIO GR.4NDE, MAIOBÂO
- CEP. 65.130-000 - Paço do Lumiar -

NIRE: 21600047960
Início das atividades: 25/06/2013

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (em R$)
Encerrado em 31 de dezembro de 2020

RECEITA BRUTA 3.565.189,53
RECEITAS DE VENDAS 2.207.742,38
RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS 1.357.447,15

(-) IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS 659.560,06

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 2.905.629,47

(-) CMV/CSP 1.389.201.76

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 1.518.427,71

(-) DESPESAS OPERACIONAIS -612.091,31
SALARIOS -291.134.54
ENCARGOS SOCIAIS - 60.584,22
MATERIAIS DIVERSOS - 25.844,93
TAXAS E DESPESAS LEGAIS -55.201,50
DESPESAS FINANCEIRAS -6.851,07
PRÓ LABORE - 132.000,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS -40.475.05

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 904.336,40

Paço do Lumiar (MA) 31 de dezembro de 2020

José Francisco Pereira Saminez
CPF. n** 601.620853-11
Contador

Luciano Sauto Costa
CPF. n" 016.603.643-96

Titular/Administrador
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) N*» 18.538.150/0001-19

AV UM - N.o 61 - LOT. SITIO GRANDE, MAIOBÂO
- CEP. 65.130-000 - Paço do Lumiar - MA

NIRE: 21600047960

Iiiício das atividades: 25/06/2013

ANALISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercício 2020

índice de liquidez geral

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = R$3.546.329,87+ O
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$200.020,73 + 175.368,51

RESÜLTADO= R$ 9,44

índice DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG = ATIVO TOTAL = R$4.779.725,64
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO R$200.020,73 + 175.368,51

RESULTADO=.. R$ 12,73

índice DE LIQUIDEZ CORRENTE

ILC = ATIVO CIRCULANTE = R$3.546.329,87
jj PASSIVO CIRCULANTE R$200.02Q,73
^  RESULTADO= R$ 17,72

LIQUIDEZ IMEDIATA

LI = DISPONÍVEL = R$2.944.072,62
PASSIVO CIRCULANTE R$200.020,73

RESULTADO= R$ 14,71
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIREU
CNPJ (MF) N° 18.538.150/0001-19

AV UM - N.° 61 - LÜT. SITIO GRANDE, MAIOBÃO
- CEP. 65.130-000 - Paço do Lumlar - MA

NIRE: 21600047960

Início das atividades: 25/06/2013

MARGEM LIQUIDA

ML = LUCRO LIQUIDO X 100 = R$904.336,40
RECEITA LIQUIDA R$2.905.629,47

RESULTADO= R$ 31,12

RETORNO SOBRE O ATIVO

ROA= LUCRO LIQUIDO X 100= R$904.336,40
ATIVO TOTAL R$4.779.725.64

RESULTADO^ R$ 18,92

Paço do Lumlar (MA) 31 de dezembro de 2020

José Francisco Pereira Saminez Luciano Sáuto Costa
CPF. 601.620853-11 CPF. n° 016.603.643-96
Contador Titular/Administrador
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitaimente
por:

identificação DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

01660364396 LUCIANO SAUTO COSTA

60162085311 JOSE FRANCISCO PEREIRA SAMINEZ

O

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/03/2021 19:16 SOB N» 20210342692.

PROTOCOLO: 210342692 DE 09/03/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101581317. CKPJ DA SEDE: 18538150000119.
KIRE: 21600047960. COM EFEITOS DO REGISTRO EM; 06/03/2021.
L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRBTÃRIA-GERAL

WWW.eiEipEesafacll.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã cotrprovaçâo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação.



Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

N° de Ordem: 5

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do n° 01 ao n° 14, e servirá para a
escrituração dos lançamentos próprios da empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. município Paço
do Lumiar, CNPJ n® 18.538.150/0001-19, Número de Registro (NIRE) 21600047960.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/07/2013

/ka de encerramento do exercício social: 31/12/2020

Paço do Lumiar, 01/01/2020

LUCIANO SAUTO COSTA JOSE FRANCISCO PEREIRA SAMINEZ
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador CONTADOR

CPF 016.603.643-96 CRC/MA 014391
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LS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) N5 18.538.150/0001-19

AV UM - N.9 61 Ei LOT. SITIO GRANDE, MAiOBÃO
- CEP. 65.130-000 El Paço do LumiarEI MA

NIRE: 21600047960

Início das atividades; 25/06/2013

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(EM REAIS)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:

L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI é uma Empresa Individual de

Responsabilidade Limitada, com sede na cidade de Paço do Lumiar, Maranhão,

tendo como atividade operacional a 7719-5/99 - Locação de outros meios de

transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus,

motocicletas): 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto

encadernação e plastificação; 4399-1/01 - Administração de obras; 3600-6/02 -

Distribuição de água por caminhões; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-

perigosos; 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos; 3821-1/00 - Tratamento e

disposição de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios;

4221-9/03 - Manutenção dè redes de distribuição de energia elétrica; 4299-5/99

- Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (construção

de estruturas com tirantes obras de contenção e construção de cortinas de

proteção de encostas e muro de arrimo); 4313-4/00 - Obras de terraplanagem;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,

de ventilação e refrigeração; 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e

equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para

transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras; 4511 -1/01 -

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos; 4511 -1/02 -

Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados; 4511-1/03 -

Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados;

4511-1/04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados; 4511-1/06 -

Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados 4530-7/03 -



L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) N2 18.538.150/0001-19

AV UM - N.9 61 El LOT. SITIO GRANDE, MAIOBÃO
- CEP. 65.130-000 0 Paço do Lumiar 0 MA

NIRE: 21600047960

Início das atividades: 25/06/2013

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou

especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

(produtos naturais e dietéticos comidas naturais); 4744-0/99 - Comércio varejista

de materiais de construção em geral; 4751-2/01 - Comércio varejista

especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4761-0/03 -

Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de

produtos saneantes domissanitários; 4923-0/02 - Serviço de transporte de

passageiros - locação de automóveis com motorista; 4924-8/00 - Transporte

escolar; 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos

e mudanças, municipal; 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto

produtos perigosos e mudanças, intermunícipai, interestadual e internacional;

5229-0/99 - Outras atividades auxiiiares dos transportes terrestres não

especificadas anteriormente (os serviços de gestão e operação de tráfego);

5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

empresas; 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto

consultoria técnica específica; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/99 -

Atividades técnicas relacionadas á engenharia e arquitetura não especificadas

anteriormente (projetos de gestão de águas); 7711-0/00 - Locação de

automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguei de máquinas e equipamentos

para construção sem operador, exceto andaimes; 7733-1/00 - Aluguei de

máquinas e equiparnentos para escritório; 7739-0/99 - Aluguel de outras

máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados

anteriormente, sem operador (geradores guinchos e empilhadeiras); 8122-2/00

imunização e controle de pragas urbanas; 8211-3/00 - Serviços combinados de

escritório e apoio administrativo (o serviço de preparo de documentos); 8299-

7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não

especificadas anteriormente (os serviços de estenografia).

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS-

As Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020

foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com

observância dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) N5 18.538.150/0001-19

AV UM - N.2 610 LOT. SITIO GRANDE, MAIOBÃO
- CEP. 65.130-000 El Paço do Lumiar El MA

NIRE: 2150Ò047960
Início das atividades: 25/06/2013

Efeitos de adoção normas do CPC:

A empresa adotou todas as normas, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê

de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e órgãos reguladores e que estavam em vigor

em 31/12/2018. Conforme determinado no CPC 37 (IFRS 1)as empresas podem adotar

certas isenções voluntárias.

Isenção adotada:

Isenção para apresentação do valor justo de Imobilizado çomo custo de aquisição. A

empresa optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo

atribuído, considerando que seu ativo apresenta classes bem definidas e relacionadas

á sua atividade operacional e que após análise, entende que o método utilizado

atualmente é o mais adequado para avaliar os ativos da organização.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) Apuração do resultado

O registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o

reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo

recebimento ou pagamento, bem como o resultado apurado, foi efetivado

pelo regime de competência, sendo esta, das principais práticas e políticas

adotadas.

b) Estoques

Os estoques de peças e acessórios estão avaliados ao custo médio de

aquisição, e os veículos ao custo de aquisição, inferiores ao valor líquido

realizável.

c) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas,

as quais são calculadas pelo método linear com base na vida útil dos bens e

de acordo com as taxas descritas na Nota 04, a seguir.

A Cia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como

custo atribuído, considerando que seu ativo apresenta classes bem definidas



L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ {MF) m 18.538.150/0001-19

AV UM - N.e 6113 LOT. SITIO GRANDE, MAIDBÃO
- CEP. 65.130-000 0 Paço do Lumiar 0 MA

NIRE; 21600047960

Início das atividades: 25/06/2013

e relacionadas â sua atividade operacional e que após análise, entende que

o método utilizado atualmente é o mais adequado para avaliar os ativos da

Cia.

d) Ativos circulante e realizável a longo prazo.

Circulante: estão apresentados ao valor de realização.

Realizável a lonao orazo: demonstrados a seu valorpresente.

e) Passivos circulante e não circulante

Circulante: demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,

quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridas até

a data do balanço.

Nãò circulante: demonstrados a seu valor presente.

f) Apuração dos tributos e impostos

Os impostos são apurados com base no simples nacional e, recolhidos

mensalmente sobre o faturamento, nas formas e alíquotas previstas na

legislação vigente.

NOTA 4-IMOBILIZADO:

Após avaliação a empresa concluiu que com relação a vida útil econômica dos ativos /

imobilizado em 31 de dezembro de 2020, não éxistem ajustes ou mudanças relevantes
a serem consideradas.

DESCRIÇÃO TAXA DE

DEPRECIAÇÃO
2020

Imóveis 4% 483.445,00
Veículos 20% 485.763,83
Móveis e Utensílios 10% 150.775,00
Máquinas e Equipamentos 10% 160.200,00
Instalações

- 100.800,00
TOTAL DO IMOBILIZADO

- 1.380.983,83
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L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) N5 18.538.150/0001-19

AV UM - N.9 61 izl LOT. SITIO GRANDE, MAÍOBÃO
- CEP. 65.130-000 0 Paço do LumIarS MA

NIRE: 21600047960

Início das atividades: 25/06/2013

A empresa optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como custo

atribuído, considerando que seu ativo apresenta classes bem definidas e relacionadas

à sua atividade operacional e que após análise, entende que o método utilizado

atualmente é o mais adequado para avaliar os ativos da organização.

NOTA 5 INSTRUMENTOS FINANCEIROS:

O valor contábil dos instrumentos financeiros constantes do balanço da empresa

encerrado em 31 de dezembro de 2020, tais como Disponibilidades e Financiamentos,

por serem itens de curto prazo, e já estarem avaliados ao seu valor justo, não

representam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações

Contábeis apresentadas.

NOTA 6 - CAPITAL SOCIAL:

CAPITAL SOCIAL:

O"capital social foi alterado no exercício 2020, do valor de R$ 2.000.000,00 (Dois
Milhões de Reais) aumentado para R$ 3.500.000,00 (Três Milhões e Quinhentos

Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado pelo titular Luciano SautoCosta.

O  NOTA 7"ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:

As Demonstrações Contábeis da empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

EIRELI foram elaboradas por profissionais qualificados e idôneos contratados, que
utilizam as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância dos

pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

Dessa forma, as demonstrações contábeis foram apresentadas e aprovadas pela

Administração da empresa para emissão em 20 de fevereiro de 2021.



L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ (MF) IM5 18.538.150/0001-19

AV UM - N.9 61 la LOT. SITIO GRANDE, MAIOBÃO
- CEP. 65.130-000 la Paço do Lumiar 51 MA

NIRE:21600047960

Início das atividades: 25/06/2013

Paço do Lumiar - MA, 20 de fevereiro de 2021.

José Francisco Pereira Saminez Luciano Sauto Costa
CPF. n° 601.620853-11 CPF. n" 016.603.643-96
Contador Titular/Administrador

\  )



Termo de Encerramento

Nome do Livro; DIÁRIO

N" de Ordem: 5

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do n° 01 ao n° 14, e serviu para
escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

Paço do Lumiar, 31/12/2020

LUCIANO SAUTO COSTA

TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador

CPF 016.603.643-96

JOSE FRANCISCO PEREIRA SAMÍNEZ

CONTADOR

CRC/MA 014391

O'



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratízação, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente

por:

iijpllilavffSl
GPF Nome

01660364396 LUCIANO SAUTO COSTA

60162085311 JOSE FRANCISCO PEREIRA SAMINEZ

\  >

U

JUCEMÂ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2021 08:09:02 SOB N'
20210276738.

PROTOCOLO: 210276738 DE 22/02/2021. NIRE: 21600047960.
L S QIPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Florencio Brandes Neto
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 26/02/2021



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n® 12101309722 em
26/02/2021, protocolo 210276738. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://wwvy.empresafacjl.ma.gov.br) e
informar o código de verificação.

Nome Empresarial: L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Número de Registro: 21600047960

CNPJ: 18538150000119

Município: Paço do Lumiar

'í, ' ' l^ntificaçao de LIvro^Digital
Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 5

Período de Escrituração; 01/01/2020-31/12/2020

01660384396 LUCIANO SAUTO COSTA

60162085311
JOSE FRANCISCO PEREIRA

SAMINEZ
MA014391

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/02/2021 08:09:06 SOB N'
20210276738.

PROTOCOLO: 210276733 DE 22/02/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO;
12101309722. NIRB: 21600047960.
L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA Florencio Brandes Nato
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 26/02/2021

A validade deste documento, se ingresso, fica sujeito à conçrovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos eddigos de verificação
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Balanço Patrímonlal Pág.; 1 de s
Empresa: L S EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 18.538.150/0001-19 Fortes Contábil
Endereço:Avenida Maestro João Nunes, n" 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355, São Luís/MA;
NIRE: 21600047960 - Data: 23/07/2013

Conta De^ríção 31/12/2021

V..

1

1.01

1.01.01

1.01.01.01

1.01.01.01.01

1.01.01.01.01.0001

Total Ativo

2

2.01

2.01.01

2.01.01.03

2.01.01.03.03

2.01.01.03.03.0010

2.07

2.07.01

2.07.01.01

2.07.01.01.01,

2.07.01.01.01.0001

2.07.07

2.07.07.01

2.07.07.01.01

2.07.07.01.01.0001

Total Passivo

Ativo"*

Ativo Circulante

Disponibilidades

Numerários em Espécie

Caixa Geral

Caixa

*" Passivo ***

Passivo Circulante

Obrigações de Curto Prazo

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Rscais

Obrigações Fiscais

Simples,a Recolher

Patrimônio Líquido

Capital Realizado

Capital Social

Capital Social de Domiciliados e Residentes no País

Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País

Outras Contas

Outras Contas

Lucros Acumulados

Lucros Acurhulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia

5.627.286,20 D

5.627.286,20 D

5.627.286,20 D

5.627.286.20 D

5.627.286,20 D

5.627.286,20 D

5.627.286,20 D

5.627.286,20 C

31.300,00

31.300,00

31.300,00

31.300,00

31.300,00

5.595.986,20

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

2.095.986,20

2.095.986,20

2.095.986,20

2.095.986,20

5.627.286,20 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R$ 5.627.286,20 (Cinco Milhões Seiscentos e Vinte e Sete Mil Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luciano Sauto Costa

CPF: 016.603.643-96

Titular/Administrador

Rodrigo Augusto Lopes Marques
CRC/MA; 015257/O-1

Contador

Fim
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Demonstração do ResuHado do Exercício pág.: 2 de 5
Empresa: L S EMPREENDIMENTOS EIRELl - CNPJ: 18.538.150/0001-19 Fortes Contábil
NIRE: 21600047960 - Data: 23/07/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Avenida Maestro João Nunes, n° 9. Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro: Ponta d'Areia, CEP: 65.077-355. São Luís/MA

01/01/2021
Conta Descrição a

31/12/2021
(+) 010 Receita Bruta Operacional 3.490.640,00

010.01 Faturamento Prod. Mero. e Serviços 3.490.640,00
010.01.03 Vendas de Serviços 3.490.640,00

3.01.01.01.01.0006 Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno 3.490.640,00
(-) 020 Deduções da Receita 207.716,00

020.01 Impostos Faturados 207.716 00
020.01.05 Simples 207 716 00

3.01.01.01.03.0007 Simples 207.716,00
(=) 030 Receita Liquida 3.282.924,00
(=) 060 Lucro Bruto 3.282.924,00
(-) 070 Despesas Operacionais 69.933 00

070.01 Despesas Administrativas 69.933,00
j  3.01.01.07.01 Despesas Operacionais das Atividades em Geral 69.933,00

3.01.01.07.01.0024 Aluguéis 48.000,00
3.01.01.07.01.0048 Energia Elétrica 21.933,00

(=) 110 Res. Antes das Participações e Contrib. 3.212.991,00
(=) 150 Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social 3.212.991,00
(=) 200 Resultado Líquido do Exerdcio 3 212 991 00

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Luciano Sauto Costa Rodrigo Augusto Lopes Marques
CPF: 016.603.643-96 CRC/MA: 015257/0-1
Titular/Administrador Contador

Fim



LS EMPREENDIMENTOS EIRELI

Av. Maestro João Nunes, n" 9, Ed. Lagoa Corporate, Pav. 02, Sala 205, Ponta d'Arela, CEP: 65.077-35S
São Luís - MA

CNPJ: 18.538.150/0001-19

NIRE: 21600047960 - Data: 23/07/2013

LG

LC

ET

índices ECONOMICOS/CONTABEIS -2021

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE +-PASSIVO NAO CIRCULANTE

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

ENDIVIDAMENTO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL

Página 3 de 6
PágH 3 de 5

LG
R$ 5.627.286,20

179,79
R$ 31.300,00

LC
R$ 5.627.286,20

179,79
R$ 31.300,00

SOLVÊNCIA

SO
ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SO
R$ 5.627.286,20

179,79R$ 31.300,00

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

GE
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LIQUIDO

GE
R$ 31.300.00

0,01R$ 6.595.986,20

ET
R$ 31.300.00

0,01R$ 5.627.286,20

Ludano Sauto Costa

Titular/Administrador

CPF: 016.603.643-96

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Contador

CRC/MA: 015257/0-1



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES C0NTÁBEf§9^^ ^
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa L S EMPREENDIMENTOS EIRELI com sede na Avenida Maestro João
Nunes, n 9, Edifício Lagoa Corporate, Pavimento 02, Sala 205, Bairro; Ponta d'Areia,
CEP: 65.077-355, São Luís/MA, inscrito no CNPJ: 18.538.150/0001-19 número de
identificação de registro de empresas - NIRE: 21600047960 com data do
arquivamento dos atos constitutivos; 23/07/2013, elaborou e está apresentando as
suas demonstrações contábeis do exercício 2021 findo em 31/12/2021 de acordo
com o modelo contábü para as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte,
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), é uma Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada, tendo como objeto social: 7719599 - Locação de
outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus,
motocicletas,trailers, caminhões, reboques, semi-reboques e similares): 1822999 -
Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação; 3811400 -
Coleta de resíduos não-perigosos 4120400 - Construção de edifícios 4322302 -
Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e

t  j refrigeração 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
^ ̂ iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4729699 - Comércio

varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos, café
moldo, sorvetes, embalados, em potes e similares comidas congeladas, mel, etc.)
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4751201 -
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo 4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4789005 -
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4923002 - Serviço de
transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924800 -
Transporte escolar 4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, municipal. 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
5229099 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas
anteriormente (serviços de guarda-volumes em terminais rodoviários, serviços de
gestão e operação de tráfego, serviços de translado de passageiros entre terminais,
etc.) 5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para
empresas 7112000 - Serviços de engenharia 7119799 - Atividades técnicas
relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente (serviço de
aerofotogrametria, projetos de gestão de águas, etc.) 7711000 - Locação de
automóveis sem condutor 7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes 7733100 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritórios 7739099 - Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador (motores, turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos,
guindastes e empilhadeiras, aparelhos de usos comerciais e industriais, etc.)

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do
ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas
emanadas da legislação societária brasileira.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEfSs'"'^^^'^®^
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO 2021

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
A empresa não possui aplicações financeiras;
3.2) Imobilizado
A empresa não possui ativo imobilizado
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa nao participa do capital social de outras sociedades
3.5) Impostos Federais

pelTiSe dfcompSL'™''''
4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não tem empréstimos e financiamentos

eJ 5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
r  integrahzado, apresentando a seguinte composição;Luciano Santo Costa tem 100% do Capital Social

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

de''e'Smtoíol'^ere^™^ subseqüentemente à data

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
A empresa não possui imóveis contabilizados como propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

patrimonial ou fmanceirrda eXresa Í mfe nLf "-elevante sobre a situação
resultados futuros. possam provocar efeitos sobre seus

São Luís - MA, 31 de Dezembro 2021,

Rodrigo Augusto Lopes Marques
Contador

CRC/MA: 015257/0-1
Luciano Sauto Costa

Titular/Adminis trador
CPF: 016.603.643-96

M



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ate da empresa L S EMPREENDIMENTOS LIDA consta assinado digitalmente por;

identificação D0(S) ASSirWNTE(S)
CPF/CNPJ

Nome

01660364396 luciano sauto costa

03446889337 RODRIGO AUGUSTO LOPES MARQUES

u

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2022 09:33 SOB N» 2022041S013
PROTOCOLO: 220415013 DE 12/04/2022. 20220415013.

jucEMA

lARISSA ROCHA DA SILVA

secretAria-geral

www.einpE6Bafacil.iaa.goT.br»
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PREFKi riJKA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO
Kiiu dc Na/jjrí s/n - Centro CKP 65578-flOü

Ájtua Doei; üo Marnnliflo - MA
CNPJ tH.ftI2J39/0ü0l.01

ATKSTAnO ni'! rAPACIDAPETIiCNíCA
ATESTADO DE EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

l*or soliciiaçilo da ínterassada. A1"IiS'rAM0S nos exalos termos c sob as penas da Lei n"
para fins dc comprovaçílü de aplidSo dc desempenho e para fins de comprovação de

CAPACIDADH TÉCNICA, que a empresa LS COMERCIO SERVIÇOS, inscrita no CNPJ
18.538.150/0001-19, siluada nu Av Hum, n" 51, Lote Sitio Grande, bairro Maiobão, na cidade dc Paço
do Lumiar, Estado dc Ma, prestou serviços de TRANSPORTE ESCOLAR, nos meses de fevereiro a
dezembro de 2015 à PREFETURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE MARANHÃO.

Atestamos ainda que a prestação dos serviços acima referidos apresentou desempenlio
operacional satisfatório, lendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, não existindo em
nossos registros nenhum falo que desabonem sua conduta c responsabilidade com as obrigações
assumidas.

ÁGUA DO MARANHÃO/MA, 21 de dezembro de 2015.

o Mnnicípal
José Silva Rocha

437600823-00

Digitalizado com CamScanner
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^efeítura de

" " s.
CONTRATO N" 335/2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DF FINA Mr^ a c

planejamento e gestão tributária
PREGÃO ELETRÔNICO N® 40/2021

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI A

nr A-K municipal de finanças

empSwSSSUSTS'' = '■

ferira costa, portadora do CPF N» 002 Sl 3« 50 m ^RA. CAMILAde Balsas, a seguir denominado CONTRATANTE , '«^sidente e domiciliada na Cidade
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 18 538 150/0001 ig a EMPREENDIMENTOS
Sao Luis/MA, neste ato representada nelo SR I TiriANfí c "°355,
no CPFn» 0I6.603.643-96!denoSa :omo cSt^^^^Processo N® 1933 9/2021 e em nhíi^rx/âr.^: - j • • RATADA, tendo em vista o que consta noda Lei n" 10.520, de 17 delm^rMO,'! dejurirode 1993
Consumidor, do Decreto Municipal n" 006 de30de''i " ' doTermo de Contrato. deco.ente'do Wfet^S^n^S O presente
condições a seguir enunciadas. 2021, mediante as cláusulas e
ESB^LjLA PRlMÊf^.- OBJETO'"''^ —

ano/lír„í Sl%?™es°ponder?dataT''''''^^
comercial: motorização mínima 1.6, bicombustível refanT'^'^^ r produçãocapacidade para 05 passageiros, cambio de 05
ou branca originai de fábrica oara vi-itMraR <. 6 01 re, veiculo na cor azul marinho
Municipal, decorrente do convênio n" 00504Srcei*eÍ atender a Guardae Seprança Pública e o Município de Ba/Sí ' ° ^

1.3. Descrição do objeto: em anexo

2^2 o pmsente contruto inlciar-se-á na data de sua assinatura e terá
vigência até 31 de dezembro

TERCElRXrrorTYr

notecere'o7errisr" ^ e puarenta e sete mil.
n  „ LUCIAr/'*"«>»doae

C.N.P.J 06.441.430/0nn,o.! 65800-000 SAUTojls,,».430/0001-25 (99Í3Í4r;i^"°-°°°
1660364 2«2zfls5s-','
30g' tSJ2.SS

-OJW



PREFEITURA

Continua 8 construção tís cbJdde quo queremos

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

£SaUSÜLA OÜARTA - D0TAC\0 ORÇAMRNTÁRIA.

4.1. A despesa com fornecimento dos veículos, objeto deste, correrá a conta dos recursos
orçamentários, provenientes do Convênio n" 005049/2019 celebrado entre o Ministério da Justiça
e Segurança Pública e o Município-de Balsas/MA, confome documento expedido pela
Contabilidade do Município, na classificação abaixo:

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS
Unidade: GABINETE DO PREFEITO - GAPREF

Ação
Função: 04
SbfUnção: 122
Programa: 0022

Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2-010
04.I22.0022.2-010-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL

Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recursos

500 Recursos não vinculados de impostos

700 Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da união

jS CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

°  « superior a 30 (trinta) dias a partir da data daapresentação da fatura de acordo com a Lei 8.666/93, art. 40, inciso XIV, alínea "a").

Que f^f^riiado referente ao fornecimento dos veículos, após a comprovação decontratada esta em dia com as obrigações perante o sistema de Seguridade Social

Nerat^a de''EtosTh Ih r**!? ^ Previdência Social. Certidão
também atestadas pelo setor competente. Será verificada
CatiVa ou toMaí í T D • apresentação da Certidão Conjunta
Felerais ̂  DWda Ativa d* ^ Contribuições

de^referêncí ""T" " estipulada neste termo
sob nenT He " ̂brança bancaria, mediante boleto ou mesmo o proteste de título
toSes ' ^ "rieni4ão pelos danos
5.4. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação
trtegular perante a Previdência Social (INSS), o Fundo de Garantia sobre o Tempo de S^v^o

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197

LUCIANO SAUTO

COSTAbl66036

""A
Aisiiugsdcfofflu digital
por LUQANOSflUTO-C:^
COST*«16603MS9« '
OádeVlOZUjJJ
1SÍ3J:«<iw



PREFEITURA DE

Continuas OMt$in)çte<íaçid3d« quoquefembs

(FGTS), Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) e os Tributos Federais, conforme item
5.2.

L6^LAUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Não haverá reajuste dos preços contratados no objeto em questão, sendo, portanto, fixos e
irreajustáveis durante a vigência contratual.

|7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO LOCAL, PRAZO, ENTREGA E RECEBIMENTO DO
OBJETO.

7.1. O fornecimento dos veículos, será entregue após a requisição da Central de Compras, sendo
que o objeto deste será pedido conforme necessidade da Secretaria Municipal de Finanças,
conforme solicitação do setor responsável.

7.2. A cada ordem de fornecimento ficam estipulados o prazo máximo de até 15 (dias) para a
entrega dos veículos.

7.3. Se, a qualquer tempo, durante a execução do contrato, ocorrer eventos que impeça a
realização do fornecimento dentro do prazo, a contratada deverá notificar previamente a secretaria
solicitante, por escrito, do motivo da demora, sua provável duração e sua(s) causa(s). Logo após
o recebimento do aviso da Contratada, a secretaria solicitante deverá avaliar a situação e poderá,
a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

7.4. Ressalvado o disposto na Cláusula Décima Primeira do Termo de Referência - DA
RESCISÃO CONTRATUAL, se a Contratada descumprir qualquer prazo contratual, a secretaria
solicitante, poderá, sem prejuízo de outras medidas prevista no Contrato, ou na Lei n° BM6I93,
deduzir do preço contratual, a título de multa, o valor equivalente a 0,1% (um décimo por cento)
do preço do fornecimento dos produtos por dia de atraso, até que sejam cumpridos a entrega,
respeitando o limite de 10% (dez por cento) do valor contratual desta aquisição, quando a
secretaria solicitante deverá rescindir o Contrato, aplicando à Contratada a pena de suspensão
temporária de licitar e impedimento de contratar com o Município.

7.5. O objeto desta licitação deverá ser realizado pela CONTRATADA e entregue nos endereços
das unidades de atendimento, indicados nas ordens de fornecimento expedidas pela Central de
Compras.

7.6. O fornecimento dos veículos, deverão ser entregues de acordo com as especificações técnicas
pertinentes e a Contratada se obriga a providenciar às suas expensas CIF, a substituição de
qualquer parte do objeto solicitado pela a secretaria solicitante no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, no endereço indicado nas ordens de fornecimento, desde que:

a) Não atenda as especificações do termo de referência;
b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Central de Compras;
c) Apresente falta quando da sua utilização.

7.7. No caso de não serem tomadas providências dentro de 30 (trinta) dias da solicitação para
substituição mencionada no parágrafo anterior, a secretaria solicitante poderá adotar as medidas
que julgar necessárias, por conta e risco da firma fornecedora sem prejuízo de outros direitos que
lhe caibam.
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7.8. Em caso de devolução dos veículos, por estar em desacordo com as especificações licitadas,
todas as despesas correrão por conta da CONTRATADA.

f8. DA G ARANTIA DE DOS ITENS. i

8.1. Veículo: apresentar na proposta a garantia do fabricante não podendo ser inferior a 01 (um)
ano;

8.2. Grafismos: Garantia mínima de 01 ano da aplicação na parte externa;

8.3. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor e garantia contratual do
fabricante ou montadora, cobrindo reparos em defeito de fabricação e montagens.

8.4. Assistência Técnica: Durante o período de garantia, a contratada deverá indicar a rede
autorizada no município de BALSAS, independentemente de ser ou não a fabricante dos veículos,
para realizar assistência técnica. Durante o prazo de garantia, a realização dos serviços de
manutenção preventiva e/ou corretiva correrá às expensas da contratada.

j9. CLAÚSULA NONA - FlSCALIZACAO.

9.1. A fiscalização/ gestão da execução do fornecimento dos veículos, estará a cargo da Secretaria
Municipal de Finanças, por intermédio de servidores, designados para tal finalidade, nos termos
do art. 67 da Lei n° 8.666/93.

GUARDA MUNICIPAL: Mizael Martins da Silva — MAT. 2998-1

(10 CLÁUSULA DÉCIMA ~ OBRIGAÇÕES DA CONTRADA

10.1. Ter o objeto deste termo disponível, para o fornecimento dos veículos, assim que a
Contratante solicitar;

10.2. Comunicar a Secretaria de Finanças qualquer irregularidade, bem como responder
integralmente por perdas e danos a que vier causar à CONTRATANTE ou a TERCEIROS, em
razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, independentemente de outras cominações
contratuais e/ou legais a que estiver sujeita;

10.3. Manter durante o período contratual, as exigências de habilitação e qualificação exigidas;

10.4. Aceitar, nos termos da Lei 8.666/93, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

10.5. São de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA, além das previstas em lei e
nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

10.6. Arcar com todos os encargos decorrentes da execução deste contrato, tais como, obrigações
civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias ou quaisquer outras;

10.7. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato;

10.8. Designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato,
indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles*

'  LUCIANO SAUTO
4 COSTa!o1660364
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10.9. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dólo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

10.10. Manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.11. A CONTRATADA se obriga a cumprir os termos previstos no presente contrato e a
responder todas as consultas feitas pela CONTOATANTE no que se refere ao atendimento do
objeto.

10.12. A CONTRATADA ficará sujeita às cláusulas contratuais estabelecidas neste instrumento.

10.13. A CONTRATADA ficará sujeita às normas da Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Federal n°
10.520/2002.

10.14. A CONTRATADA ficará obrigada a manter, durante o contrato, todas as condições de
habilitação exigidas na licitação.

10.15. A CONTRATADA obriga-se a atender ao objeto deste contrato de acordo com as
especificações e critérios estabelecidos neste termo de referência.

a.l. A contratada deverá:

a.2. Responsabilizar-se, integralmente, pela perfeita execução do objeto, nos termos da legislação
vigente;
a.3. Submeter-se à fiscalização da CONTRATANTE, através do setor competente que
acompanhará o fornecimento dos veículos, orientando, fiscalizando e intervindo, ao seu exclusivo
interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;
a.4. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, aqueles
da CONTRATANTE;
a.S. Responsabilizar-se pelas penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes em
função do descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente
termo, devendo, se for o caso, obter licenças e providenciar o pagamento de impostos, taxas e
serviços auxiliares;
a.6. Observar obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal n® 8.666/93 e demais
legislações pertinentes.

10.16. A CONTRATADA responderá por quaisquer danos causados à CONTRATANTE e/ou a
terceiros em decorrência da execução do contrato.

10.17. A CONTRATADA deverá guardar e manter sigilo quanto os documentos originais
enviados para serem reproduzidas.

Ili. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. A contratante se compromete a pagar à Contratada pelo o fornecimento dos veículos de
acordo com o contrato o valor da ordem de fornecimento.

11.2. A contratante se compromete a indicar funcionário, Assessor Técnico responsável, pelo
almoxarifado da Prefeitura Municipal, para fiscalização de cumprimento do presente contrato.

LUCIANO SAUTO

COSI

4396

COSTAkn 66036
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11.3. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o fornecimento e
demais informações que estes venham a solicitar para o desempenho do objeto ora contratados.

11.4. Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas de sua parte, sob pena de aplicação de sanções nos termos dos artigos 86 e 88 da Lei
Federal n® 8.666/93;

11.5. Efetuar os pagamentos, de acordo com a forma e prazo neste Termo, observando as normas
administrativas e jfínanceiras em vigor;

11.6. Comunicar à CONTRATADA, qualquer problema oriundo do fornecimento.

11.7. Fornecer a CONTRATADA, todos os esclarecimentos necessários para o desempenho do
fornecimento objeto;

11.8. Aplicar sanções ou rescindir o contrato, no caso de inobservância pela CONTRATADA de
quaisquer das cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato.

PÁRAGRAFO ÚNICO—A CONTRATANTE reserva-se o direito de aplicar sanções ou rescindir
o contrato no caso de inobservância pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas e condições
estabelecidas neste Contrato.

112. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SÁNCÕES ADMINISTRATIVAS. " j

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n® 8.666/1993 que será aplicada de forma
subsidiaria, conforme define o art. 9® da 10.520/10, o licitante/adjudicatário que:

a) Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b) Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c) Apresentar documentação falsa;
d) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f) Não mantiver a proposta;
g) Cometer fraude fiscal;
h) Comportar-se de modo inidôneo;

12.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame
sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5®/o (meio por cento) por
dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N® 86 da Lei N®
8666/93.

12.3. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a
Prefeitoa Municipal de Balsas-MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas,
inclusive com as multas previstas. '

12.4. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo N® 87, da Lei N® 8.666/93:
a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento)
sobre o valor total do contrato;
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecuçâo total, sem justificativa aceita pela Administração da
Prefeitura Municipal de Balsas-MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a
penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. N® 87 da Lei N° 8.666/93,
c/c art. N® 7® da Lei N® 10.520/02 e art. N® 14 do Decreto N® 3.555/00.

12.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar
da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo
prazo.

12.6. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Balsas-MA as sanções
administrativas previstas neste termo de referência, inclusive a reabilitação perante a
Administração Pública.

12.7. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto
padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto
contratual.

I - PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES
PRÁTICAS:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente,
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de
licitação ou na execução do contrato;
b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
c) PRATICA CONCLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando
estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente,
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou
afetar a execução do contrato.
e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilatèral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção
seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilatèral promover
inspeção.

llârOLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -^ RESCISÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 1 a
XII e XVn do art. 78 da Lei n® 8.666, de 1993, e com as conseqüências indicadas no art. 80
da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo
ao Edital;
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13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n" 8.666, de 1993.

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

13.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

[14. CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO A CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - ALTERACÕl^

19^ alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

L,£LÁySULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

16.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas
na Lei n 8.666, de 1993, na Lei n® 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n® 8.078,
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

BrOLÁUSULA DÉCrMA SlKTrMA~ PUMJCAÇ^47r

17.1. h^^birá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial do Município, no prazo previsto na Lei n® 8.666, de 1993.
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18.1. É eleito o Foro da Comarca de Balsas-MA para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art
55, §2» da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03(três) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Balsas/MA, de de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO
TRIBUTÁRIA

CAMILA FERREIRA COSTA

CONTRATANTE

J^^^i^poriuDANOSAUTO
COSTAtOl 66035 COSTfc0I6603M396
AtO£ /.'ÔadasHOlíOJii

/y 15;3«4-03W
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EMPREENDIMENTOS porLSEMPUHNDiMENTOS

ESERVICOS AS™S.,
EIREU:18538150000-OáèÍoj:-202Zi)3i3i53Sj2
119 ^ -OJW

Praça Prof. Joca Rego - Centro - Balsas - Maranhão - 65800-000
C.N.P.J 06.441.430/0001-25 (99) 3541 - 2197



PREFEITURA DE

Continua a ̂nstn^o úa cidâd* Querenm

ANEXO I

ITEM DESCRIÇÃO DO BEM

VIATURA CARACTERIZADA TIPO SUV, ADAPTADO COM
CELA, ZERO QUILÔMETRO, 6AS0UNA E ETANOL (FLEX),

ANO E MODELO VIGENTE, FABRICAÇÃO
NACIONAL/MERCOSUL, COR AZUL MARINHO, 04

(QUATROPORTAS), AR CONDICIONADO, FREIOSABS,
TRANSMISSÃ0Ü5 VELOCIDADES, CÂMBIO MANUAL,
TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS, VIDRO ELÉTRICO,
ALARME, RODA DE LIGA LEVE 16, DESEMBAÇADOR

ELÉTRICO DO VIDRO TRASEIRO, AIR BAGS, MOTOR 1.6 SC
E DE QUATRO CILINDROS, EQUIPADO COM CABEÇOTE,
BLOCO E CARTER DE ALUMÍNIO, 04 VÁLVULAS POR

CILINDRO, ALÉM DE COLETOR DE ESCAPE INTEGRADO AO
CABEÇOTE EQUIPADO COM SINALIZADO SONORO,

VISUAL E ADESIVAGEM. GRAFISMO

DISPOSITIVO LUMINOSO

SINALIZADOR ACÚSTICO

QTD. V. UNIT.

123.990,00

VALOR TOTAL R$ 247.980,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E
OITENTA REAIS)

VALOR TOTAL

247.980,00

R$ 247.980,00

lAssInad» de

osautISsS

1660364--'°Sã?
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FAMEM
FedsrücSo dcsAltnlcfplas da Estado do Marünhdo

I FAMEM - Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

ANO XVI 2822 BAIXAR ±

30 de março de 2022

(http://painel.siganet.net.br/upioad/0000000002/cms/publicacoes/diario/dom-famem-

federacao-dos-municipios-do-estado-do-maranhao-ano-xvi-edicao-2822-assinado.pdf)

9 Prefeitura Municipal de Balsas

O  ANO XVI N" 2814 (Download)

(http://painel.siganet.net.br/upload/0000000002/cms/publicacoes/diario/dom-famem-

federacao-dos-municipios-do-estado-do-maranhao-ano-xvi-edicaü-2814-asslnadü.pdf)

m Data de publicação: 18 de março de 2022

RESENHA DO CONTRATO N° 335/2022

RESENHA 00 CONTRATO N" 335/2022 - SEFIN. Referente Pregão Eletrônico N"

40/2021. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA e a

empresa L S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELl, inscrita no CNPJ sob o n° 18.538.150/0001 -19.

OBJETO: Aquisição de (02) dois veículos zero km, ano/modelo no mínimo correspondente à data da

aquisição e da linha de produção comercial: motorização mínima 1.6, bicombustível (etaní^'

gasolina), quatro portas laterais, capacidade para 05 passageiros, cambio de 05 marchas e O'

veículo na cor azul marinho ou branca original de fábrica para viaturas caracterizada tipo SUV, pò.^

atender a Guarda Municipal, decorrente do convênio n® 005049/2019 celebrado entre o Ministério

da Justiça e Segurança Pública e o Município de Balsas/MA, com contrapartida da Prefeitura

Municipal de Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de assinatura e terá
vigência até 31 de dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$

247.980,00 (duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e oitenta reais). DOTAÇÃO

ORÇAMENTARIA: 04.122.0022.2010.4.4.90.52.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas, Estado do

Maranhão. DATA DA ASSINATURA; 17 de março de 2022. ASSINATURAS: Camila Ferreira Costa

(Contratante) e Luciano Sauto Costa (Contratada).
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ESTADO DO MARANHAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - MA
CNPJ: 01.612.669/0001-05

Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n - Centro - Santo Amaro - Ma.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa L S EMPREENDIMENTO E SERVIÇOS RIREI .T, Inscrita

no CNPJ: 18.538.150/0001-19, situada na Rua hum, n° 61, Loteamento Sítio Grande,

Maiobão, Paço do Lumiar/MA, prestou serviços de Locação de Veiculo para à
Câmara Municipal de Santo Amaro do Maranhão, no período de 01/2020 à 12/2020,

informamos que os serviços foram executados dentro do padrão de qualidade e
prazos contratados, não havendo nada que desabone sua conduta.

Santo Amaro do Maranhão (Ma), 11 de janeiro de 2021.

Eliziane Marreiros Bizerra

flresidentedo


