
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

PROCURAÇÃO 

ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n9
04.830.014/0001-93, sediada à Av. Henrique Galúcio, n9 2380 — Conjunto 
Laurindo Banha, bairro Santa Rita, por intermédio de seu representante legal o 
Sr. JOSÉ MARIA OLIVEIRA DA COSTA, portador da Carteira de Identidade 
280.261-DPTC/AP e do CPF n9 046.044.902-87, por este Instrumento de 
Procuração, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. AILTON GOMES 
DA COSTA, brasileiro, solteiro, Administrador, residente e domiciliado na Av. 
Raimundo de Souza Mesquita, n° 283, bairro Cidade Nova II, municipio de 
Macapá, estado de Amapá, portador do RG n° 023.115-DPTC/AP, inscrito no 
CPF/MF sob n° 209.290.212-15, e lhe confere amplos poderes, para o fim 
especial de representá-la perante a Órgãos Públicos Federal, Estadual e 
Municipal, a fim de participar de processos licitatórios, estando autorizado a 
manifestar-se verbalmente, assinar propostas, atas, renunciar e interpor 
recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e 
retirar documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais 
atos pertinentes aos certames em nome da outorgante e tudo mais que for licito 
e necessário para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato, pelo que 
darei por bom, firme e valioso. 
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Macapá-AP, 08 de Setembro de 2020 

o *= 
C.) .E 

Av. Henrique Galúcio, n° 2.380 - Santa Rita - Macapá-Amapa - CEP: 68.900-170 
CNPJ: 04.830.014/0001-93 -1E: 03.003.306-9 

LE 
Fone: 96-3330-4633/98134-1109- E-mail: jmodcabol com.br 
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Scam1ariadaNktoePequenaEmpresa 

Secretaria da Racionadizarrio o Simplificayao 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

I DOCUMENTO INTEGRADO REQUERIMENTO I CNECKLIST !COMPROVANTE DE ENTREGA 

1 

1- REQUERIMENTO _ 
ILM° SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL Do ESTADO DO AMAPÁ. 

NOME: ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIREU requer a V.Sa. o requerimento dog seguintes procedimentos 
listados abaixo: . 

DO COMÉRCIO IIRE. GISTRO 
COOrGO ATO -7-140 , _ AESGRIVIDEMENTO , . 

! T ALTERAÇÃO/ALTERAC' AO DE %DOS E DE NOME 002 022 ! 1 EMPRLSAR;AL 
i 002 046 i ALTEW‘ÇÃOTTRANSFORMACAO • 

I REDESIM 
ciiotoo FVENTO DESCRIGAOATCVEVENTO 

211 Alteração de endereço no mesmo município ' 
220 Alteração de nome empresanal (firma ou denominação) —, 

I 
225 , Aiteração da natureza jurídica 
244 f Alteração. de atividades econômicas (principal e secundári • 

f • 247 I Alteração de capital social &ea Quadro Societerio 

Representante Legal da Empresa-/ Agente Auxiliar do Comercio: Assinatura: 
-:-Nome: JOSE MARIA OLIVEIRA DA COSTA f Telefone de cantata: (96) .12221571 j Email: deniseballeirotOotmaii.com 

I 

Local: Macapá - AP I Data: 041112019 

VIA -JUNTA COM ERCI AI 

Protocol() Junta NI1RE  Nkitureza Jutidica ProtopobErripmsaFácil 
190108355 
twists runiummirmin 
11111111111i511111111111 

16200006405 

r. 
230-5 Irid3P190135930 

21rMffilfirMU151811MMIIMS0Iff 

iliffilitEMINErlitit 

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist 

Ej Abertura i Aiterai*o .(M - Outros 
n Otiola autenticada dOniocurbe oS os socios e administradoreS corn validade de 180 dias ( CPF e RG 1 

I0 Comprovante de pagamento de serviços 
El Documento de Consulta Previa de Nome Empresarial e Atividades deferidos 
O DBE - Documento Básico de Entrada 

E3 
Outros a especificar 

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega 

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido sera deferido, cabendo ao vogal ou 
relator fazer a análise intrinseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigáncia, de acordo com a legislação vigente. 

Recebido em: 
L. 

Local: 1 ( Carimbo e Asin ra: 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/11/2019 13:44 SOB 14° 16600033302 
PROTOCOLO: 190108355 15E 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905115744. NIRE: 16600033302. 
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI , 

Rosenilda Creusa Silva de Sousa 
SECRETARIA-GERAL 
MACAPÁ, 05/11/2019 

www.empresafacil.ap.gov.br 

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



A RTÓRIO 

ristiane Passos 

ATA NOTARIAL 

Usando das at buições que lhe são conferidas por Lei, aos qua 4) 
dia do mês de setemb (09) do ano de dois mil e vinte (2020), Eu, 

Ilander da Silva So za, Escrevente Autorizado, pessoalmente acesse site 
esa Fácil do Estado o Amapa - (www.empresafacil.ap.gov.br), e confirmei a 
dade dos dados D REQUERIMENTO - ALPHA SERVICE SERVIÇOS 

sob Código de verificação n°. 11905115744. Eu, 
CRISTIANE PASSOS), Tab la, subscrevo e assino 

u lico e raso, dotado d fé pública, conforme item lii do artigo 7° da Lei n° 
8.935/94, DOU FE. 

capa- etembro de 2020. 

E da v eqeidie farr 

Dane& _A 

fyulainderi.Sift4S 

T,,areventefiztor`acio

selo digital: 000220070 1215018200410 
consulte a valida deste selo no site 

cial.tjap.jus.br/consulta 
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ALTERAÇÃO-DO-CONTRATOSOCIAL 

DE-TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDIJAUDE 

RESPONSABILIDADELIMTTADA_- Entzu 

ALPHA SERVICE LTDA 

José Maria Oliveira da Costa, brasileiro, solteiro, Empresário, 

aase;ido- -em Belem-PA., -no dia 23.04.1954, Portador da Carteira de 

Identidade PrOfissional N° ° 5877D-CREA-PA, CPF 046.044 902-87, 

residente e domiciliado na kv. Henrique Galueio, 2380—A, Bairro Santa 

Rita, CEP 68901-255, Único sócio da sociedade empresária limitada 

ALPHA SERVICE LTDA, com sede na Av. Vinte e Dito de Julho, 1460, 

Conjunto Laurindo Banha, bairro Novo Buritizal, CEP 68904-325, corn 

coatrato social arquivado na Junta Conterzial de Estado do- Amapi sob 

o NIRE n° 16_2.0000640-5,. inscrita no CNP..1 sob n° 04 830_014/0001-93, 

resolv-e-: 

CLÁUSULA 14 Fica transformada esta Sociedade Empresária 

Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sobe o 

nome empresarial de: ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, com sub-

rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. 

CLAUSULA 22 — A sociedade passa a ter sede. nit Av. Henrique 

Gahicib, 2380-Letra A, Bairro Santa Rita, CEP 68901-255 

CLÁUSULA 3 5 0 capital social desta Sociedade Empresatia 

Limitada, no valor de R$ 2.000 000,00 (dois milhões de reais.), passa 

constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

raencionado na clausula anterior. Para tanto, firma nesta mesma data, ern 

documento separado, oato constitativo-da EIRELI por transf-orma d' o 

.iymp 

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/11/2019 13:44 SOB N' 16600033302. 
PROTOCOLO: 190108355 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICACAO: 
11905115744. HIRE: 16600033302. 
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

Rosenilda Creusa Silva da Sousa 
SECRETÁRIA-GERAL 
MACAPÁ, 05/11/2019 

www.empresafacil.ap.gov.br 

sPO' 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus resnectivos códiaos de verificacão 



A RTORIO 

ristiane Passos 

ATA NOTARIAL 

Usando das atribuições que lhe são 

dias do mês de setembro (09) do ano de d 
a Souza ' Escrevente Auto 

stad do Amapá - (www e 
dados da ALTERAÇÃO 
O M EMPRESA INDIV 

RVICE LTDA. 

Yurisllander da Si 
Empresa Fácil do 
veracidade dos 
TRANSFORMAÇ 
LIMITADA — EIR 
no. 11905115744. 
subscrevo e 'assino em 
artigo 7° da Lei n° 8.935/94, DOU FÉ. 

Macap 

nfily¡stfander 61 Si 
Exrevente 

11171:60-gir 41 SI 
EafrPerite)ba01frd 0

onferidas por Lei, aos qua 
s mil e vinte (2020), Eu, 
zado, pessoalmente acessei site 

m resafacil.ap.gov.br), e confirmei a 
0 CONTRATO SOCIAL DE 

ID L DE RESPONSABILIDADE 

pa 1/5, sob Código de verificação 
RISTIANE PASSOS), Tabeliã, 

lico e raso, dotado de f pu ica, conforme item Ill do 

setemb de 20 

da verdade. 

CY 

selo digital' 0 2007061215018200405 
a validade deste selo no site 

extrajudicial.tjap.jus.br/consulta 
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CLÁUSULA 4a— 0 objetivo Social passa a ter a seguinteTedação: 

4120-4/00 - Construção de edificios; 
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrals de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geotlisia; 
4212-0/00 Construção de obras-Ále-arte especiais; 
4211-1/01 - Construção de rodovias eferrovias; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de Sgua, coleta de esgoto e 
construções -correlstas, exceto °bras- deirrigação; 
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 
8110-3/00 - Atividades paisagisticas; 
•8121-4/00 - Limpeza em prédios e em dornieflios; 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 

D_esexição _do Objete: 
— Construção de edificios - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 
condicionado, de ventilação erefrigeração -Serviços de cartografia, topografia e geodesia 

Construção de rodovias e ferrovias - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 
Constrq.do de redes de abastecirnentb igti toleta de esgoto e constrnções ti3trelatas, 
exceto obras de irrigação - Construção de estações e redes de distribuição de energia 
elétrica Atividades paisagisticas (PODA EM LINHAS DE TRANSMTSSÁO NA AREA 
RURAL E URBANA,) - Limpeza-em prédios e em - Instalação e ruanutenção 
elétrica - Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, 
viadutos , os, passnrelas 

rara tanto, firma em ato continuo, Ato constitutivo de Empresa Individual/

de Responsabilidade Limitada. 

JuglP 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/11/2019 13:44 SOB N° 16600033302. 
PROTOCOLO: 190108355 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905115744. HIRE: 16600033302. 
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

Rosenilda Creusa Silva de Sousa 
SECRETARIA-GERAL 
MACAPÁ, 05/11/2019 

www.empresafacil.ap.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códiaos de verificacAo 
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--:ristiane Passos 

ATA NOTARIAL 

Usando das atribuições que lhe são co 

dias do mês de setembro (09) do ano de dois 

Yurisllander da Silva 1 za, Escrevente Autoriz 

Empresa Fácil do Est 
veracidade dos da 
TRANSFORMAÇÃO 
LIMITADA — EIRELI 
n°. 11905115744. Eu, 
subscrevo e assino em 
artigo 7° da Lei n° 8.935/94, D U FE. 

Macapá-AP 

`775CrE 

).1-it:Flulffer 
Escreventejirtiviz&ie 

Amapa - (www.empre 
ALTERAÇÃO DO 

PRESA INDIVIDUAL 
VICk LTDA. pág. 

(C 
e raso, dotado de f 

feridas por Lei, aos qu 
il e vinte (2020), Eu, 
o, pessoalmente acess site 
afacil.ap.gov.br), e confirmei a 

CONTRATO SOCIAL DE 
DE RESPONSABILIDADE 

5, sob Código de verificação 
ISTIANE PASSOS), Tabeliã, 
públi , conforme item Ill do 

embro de 2020. 

da verdade. 

ter" 
selo digital: 00022007061215018200406

consulte a validade deste selo no site 
extrajudicial.tjap.jus.br/consulta 

(14) 
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ATO CONSTITUTIVO- DE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA POR TRANSFOIOIACÃO DE 

SOCIEDADE LIMITADA 

I. Jost Maria Oliveira da Costa, brasileiro, solteiro, Empresário, nascido 

ent 13-efent-PA, no dia 23 .04.1954, Portador da Carteira de Identidade 

Profissional N° ° 5877D-CREA-PA, CPF 046.044.902-87, residente e 

na Av. Henrique Galucio, 2380-A, Bairro, Santa Rita, CEP 

6-8901-255. Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada, sob as seguintes cláusulas: 

P A empresa girara sob o nome empresarial ALPHA SERVICE 

SERVIÇOS EIRELI e terá sede e domicil io na AV. Henrique Galucio 2380 

Letra A, bairro Sa-nta•Rita, CEP 6S90 1-2 5 5, Mecapa-AP_ 

2' 0 capital sera de R$ 2.000.000,00 (dois milhes de reais), totalmente 

integralizado neste ato em moeda corrente do Pais, divididos em 2.000 000 

cpxotas no valor de R$l,00 (um real) cada uma. 

Parágrafo único — a responsabilidade do titular é iltriltad'a ao capital 

ittegralizado. 

3' O objeto será 

4120-4/00- Construção de edificios; 
4322-3/G2 - Instalação. e manutenção- de sstemas de. ar condicionadp, de. 
ventilação e refrigeração; 
7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia egeodesia; 
4212-0/00 Construção de obras-de-arte especiais, 
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calÇailas; 
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimenta de água, coleta de eszotoe 
construções correlatas, exceto obras de irrigação; 
4221-9/02 - Construção de estações e redes de diSti*iiçãO de en&gi 
8130-3/00 - Atividades paisagísticas; 
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em denfiieirtet 
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica 

_AMP 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/11/2019 13:44 SOB 11* 166000339,82. 
PROTOCOLO: 190108355 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11905115744. HIRE: 16600033302. 
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIREL/ 

Rosenilda Creusa Silva de Sousa 
SECRETARIA-GERAL 
MACAPÁ, 05/11/2019 

www.empresafacil.ap.gov.br 

A valldade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



_A RTÓRIO 

_ristiane Passos 

ATA NOTARIAL 

Usando das atribuições que lhe são co 
dias do mês de setembro (09) do ano de dois 
Yurisllander da Silva 
Empresa Fácil do Es 
veracidade dos d 
TRANSFORMAÇÃO 
LIMITADA — EIRELI 
n°. 11905115744. Eu, 
subscrevo e assino e o e aso, dotado de fé 
artigo 7° da Lei n° 8.935/94, DOU FE. 

za, Escrevente Autoriz 
o Amapá - (www.empr 

a ALTERAÇÃO D 
MPRESA INDIVIDUA 

ICE LTDA. pág. 

feridas por Lei, aos qua 
il e vinte (2020), Eu, 
do, pessoalmente acess 
safacil.ap.gov.br), e confirmei a 

CONTRATO SOCIAL DE 
DE RESPONSABILIDADE 

/5, sob Código de verificação 
ISTIANE PASSOS), Tabeliã, 

blica, conforme item Ill do 

Macapá-AP etembro d 

TurifE r

tarettae 

1.11:41:firi274'ir 
Eareverzteilgto-fizado 

da verdade. 

0 

selo digital: 22007061215018200407 
Ce ulte a validade deste selo no site 

extrajudicial.tjap.jus.br/consulta 
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Descrição do Objeto: 
- Construção de edificios - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar 

condicionado, de ventilação e refrigeração - Serviços de cartografia, topografia egeodesia 

- Construção de rodovias e ferrovias - Obras de urbanização - ruas, praças calçadas - 

Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, 

exceto abras de irrigação - Construção de estações e redes de distribui_ça.`o de energia 

elitrica - Atividadespaisagisticas (PODA EM LINHAS DE TRANSMISSÃO NA ÁREA 
RURAL E URBANA>) - Limpeza em prédios e em domicílios - Instalação e manutenção 

elétrica Construção de obras de arte especiais (construção e recuperação de pontes, 

viadutos, elevados, passarelas 

4' A empresa iniciou suas atividades em 01/06/1983 e seu prazo de duração 

indeterininado. 

55 A administração da empresa sera exercida por JOSE MARIA OLIVEIRA 

DA COSTA, coin os poderes e atribuições de Sócio-Administrador, 

autorizado ouso do ¡tome empresarial, vedado, no entanto, em atividades 

estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja enr favor de 

qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 

imóveis da sociedade 

6'0 exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro 

de cada ano sera elaborado inventario, balanço patrimonial e balanço de 

resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados. 

7' Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade 

registrada 

8 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esti impedido 

de exercer-a-administração da sociedade, por lei especial, ou em 'virtude.

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

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

crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

owyntra aeconomia popular, contra .o sistema financeiro naci on ntra 

normas de defesa da concorrência, contra as relações de con 

•pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002) 

allyAP 

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 05/11/2019 13:44 SOB N' 1660003A:71'. 

PROTOCOLO: 190108355 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 

11905115744. MIRE: 16600033302. 
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

Rosenilda Creusa Silva de Sousa -
SECRETARIA-GERAI 
MACAPA, 05/11/2019 

www. empresafacil.ap.gov.br 

4P,

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

Informando seus resoectivos códiaos de verificacdo 



4 RTORIO 

ristiane Passos 

ATA NOTARIAL 

Usando das atribuições que lhe são con 
dias do mês de setembro (09) do ano de dois 
Yurisllander da Silva 
Empresa Fácil do Es 
veracidade dos d 
TRANSFORMAÇÃO 
LIMITADA — EIRELI 
n°. 11905115744. Eu 
subscrevo e assino em 
artigo 7° da Lei n° 8.935/94 OU FE. 

za, Escrevente Autorizad 
o Amapá - (www.empres 

a ALTERAÇÃO DO 
MPRESA INDIVIDUAL 

IC\E LTDA. pág. 4 
(C 

ico e raso, dotado de fé 

ridas por Lei, aos quat 
I e vinte (2020), Eu, 

, pessoalmente acessei 
facil.ap.gov.br), e confirmei a 
CONTRATO SOCIAL DE 
DE RESPONSABILIDADE 

5, sob Código de verificação 
ISTIANE PASSOS), Tabeliã, 
pública,1 conforme item III do 

Macapá-AP embro de 2020. 

a -Tema)! 

1.14:47,rier SiEva S 
a-reveratefigorizado 

da verdade. 

selo digital: 00022007 1215018200408 
consulte a vali e deste selo no site 

ex rajudicial.tjap.jus.br/consulta 



Pela exatidao daquilo acima estipulado, o titulai a.sin t•-***2-fe 

iitstrumento, etn 1 UMA)--via„ -de acordo cont -a legislacão-emNiart., 

MaeApi-AP, 05 de outtiliso, de Z019 

JOSÉ MARIA OLIVEIRA DA COSTA 

CERT/FICO 0 REGISTRO EM 05/11/2019 13:44 SOB N° 16600pOol. 
PROTOCOLO: 190108355 DE 17/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICACA0' ,,, 
11905115744. SIRE: 16600033302. 
ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

Rosenilda Creusa Silva de Sousa 
SECRETÁRIA-GERAL 
MACAPÁ, 05/11/2019 

www.empresafacil.ap.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 4 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus resoectivos cediaos de verificacdo 
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ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 

A ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 04.830.014/0001-93, 
sediada a Av. Henrique Galúcio, n° 2380, Letra A, Bairro Santa Rita, CEP 68901-255 em 
Macapá-AP, por intermédio de seu representante legal, o Sr. JOSE MARIA OLIVEIRA DA COSTA, 
portador da Carteira de Identidade n° 280.261-DPTC/AP, inscrito CPF n0 046.044.902-87, para 
fins do disposto no Edital da Tomada de Pregos n° 01/2020 declara, sob as penas da lei, 
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) a proposta apresentada para participar da licitação em epigrafe, foi elaborada de maneira 
independente pela empresa ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI), e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n°. 
01/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato da licitação em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epigrafe não sera, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação em epigrafe antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epigrafe não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do Museu Paraense Emilio Goeldi antes da abertura oficial das propostas; e 

f) que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firma-la. 

Macapá-Ap, 17 de Setembro de 2020 

..1bSE MARIA I A DA COSTA 
CPF 046.0144.902-87 

\ RG 280.261-DPTC/AP ttE.\• .„ 
Sócio-GereV.q,V0 QAA1014c00 
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ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 
Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 
TOMADA DE PREÇOS N" 01/2020 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o ng 04.830.014/0001-93, sediada 

Av. Henrique Galúcio, n° 2380, Letra A, Bairro Santa Rita, CEP 68901-255 em Macapá-AP, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSE MARIA OLIVEIRA DA COSTA, portador 

da Carteira de Identidade ng 280.261-DPTC/AP e do CPF ng 046.044.902-87, DECLARA, sob 

as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na 

presente Tomada de Preços 01/2020-EMBRAPA AMAPÁ, destinado a OBRA DE 

ENGENHARIA DE REFORMA DE TELHADOS com área de 3.520,10 m2, em prédios 

localizados no Campus de Pesquisa do MPEG em Belém-PA, assim como declara que esta 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Macapá-Ap, 17 de Setembro de 2020 
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Telefone/fax: (96) 3242-7310/ (91) 98370-9098 / E-mail: alphaserviceepp@gmail.com 



ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI 

Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

ALPHA SERVICE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o rig 04.830.014/0001-93, sediada 
Av. Henrique Galkio, n° 2380, Letra A Bairro Santa Rita, CEP 68901-255 em Macapá-AP, por 

intermédio de seu representante legal, o Sr. JOSE MARIA OLIVEIRA DA COSTA, infra-
assinado, portador da Carteira de Identidade n° 280.261-DPTC/AP, inscrito OFF n° 
046.044.902-87 para os fins de participação na TOMADA DE PREÇOS n° 01/2020, 
DECLARA expressamente, sob as penas da Lei, que: 

Cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro 
de 2006, alterada pela Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, que essa 
Empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da 
referida Lei Complementar. 

Macapá-Ap, 17 de Setembro de 2020 
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