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Pelo presente instrumento Particular de Procuração, a CONTINENTAL
SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI inscrita no CNPJ:
26.263.297/0001-71e localizada na Avenida. Dalva, 240 Marambaia sala f / Belem-Pa.
neste ato representado por sua representante legal JAQUELINE PEREIRA SILVA,
Inscrita no CPF 018.617.692.96 e Rg n° 5982723-SSP/PA. CREDENCIA o Sr.
ROMISON TOMAZ AFtAUJO LOUREIRO , portador do documento de Identidade
n° 3337904 e CPF n° , 863.014.112-34 para representá-la na Licitação supra
mencionada, promovida por este Orgão A LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO
001/2020 do tipo menor pereço global, outorgando-lhe poderes para concordar,
desistir, renunciar, transigir, firmar recibos, assinar Atas e outros documentos,
acompanhar todo o processo Licitatório ate o seu fmal, tomar ciência de outras
propostas da Comissão de Licitações, podendo para tanto, praticar todos os atos
necessários para o bom e fiel cumprimento deste mandato.

Belém/Pa, 17 de Setembro de 2020.
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PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: CONTINENTAL
SERVICE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI NA
FORMA ABAIXO:

(0 "

Saibam quantos este público instrumento de procuração
bastante virem que, aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte
(15/06/2020), nesta cidade de Belém, capital do Estado do Para, Brasil, neste Cartório,
na Av. Pedro Miranda, 849-Pedreira, perante mim, Tabelião, compareceu como
Outorgante abaixo identificado(a) do que dou fé, CONTINENTAL SERVICE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO EIRELI, corn ,nome fantasia: CONTINENTAL SERVICE, pessoa
jurídica de direito privado, com sede à Avenida Dalva, n° 240, Sala F, bairro Marambaia,
CEP: 66.615-850, inscrita no C.N.P.J. sob o número 26.263.297/0001-71, devidamente
registrada na Junta Comercial do Estado do Para - JUCEPA, Alteração Contratual Protocolo: 195033140 - 11/10/2019, Ato: 002- Alteração, Evento: 051- Consolidação de
Contrato/Estatuto, NIRE: 15600269801; neste ato representada por sua titular LORENA
ALVES PEREIRA, brasileira, filha de Francisco das Chagas Pereira da Silva e Sonia
Alves Pereira, solteira (que declara sob as penas da Lei n° 9.278/1996, que não convive
em união estável), comerciante, portadora da Carteira de Trabalho e Previdência Social
n° 38675 SÉRIE: 00077 PA, onde consta a Cédula de Identidade n° 0285847020054
PC/PA, inscrita no CPF/MF sob n° 005.186.832-65, endereço de correio eletrônico:
nutrilorenaalves@gmail.com, residente e domiciliada nesta cidade à Avenida Duque de
Caxias, n° 1335, Bairro Marco, CEP: 66093-030. E disse por este instrumento, nomeia
e constitui sua bastante procuradora - JAQUELINE PEREIRA SILVA, brasileira, filha de
Lucival dos Santos Silva e Maria da Solidade Pereira Santos, solteira, administradora,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 5982723 SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob n°
018.617.692-96, endereço de correio eletrônico: jaque_psj@gmail.com, residente e
domiciliada a Rua Santa Fé, n° 05, Bairro lcui Guajara, município de Ananindeua/PA; a
quem confere poderes para tratar e resolver todos os negócios da firma mandante,
representando-a perante quaisquer autoridades, pessoas físicas e repartições
públicas federais, estaduais, municipais, entidades autárquicas e paraestatais,
sociedades de economia mista, comércio em geral, Delegacias e Seccionais de
Policia, Bancos, Cartórios, Ministério e Justiça do Trabalho, Secretaria da Receita
Federal do Brasil, Receita Estadual, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
Junta Comercial, INSS, SEFA, SEFIN, Companhias de fornecimento de Agua e
Energia Elétrica e onde mais for preciso e com esta se apresentar, tratando e
resolvendo todos os seus negócios, assinando para isso tudo que reclamarem seus
direitos e interesses; cobrar e receber amigável ou judicialmente toda e qualquer
importância devida a mandante, por qualquer titulo, pessoa ou proveniência, firmando
recibos e dando quitações; fazer regularização fiscal da firma mandante, podendo
consultar débitos tributários, situação fiscal e outros, receber dados e/ou informações
protegidas ou não por sigilo fiscal, fazer acordos, parcelar dividas, assumir obrigações,
reclamar contra excessivos ou indevidos, requerer e receber Darf e Redarf, bem como
Certidões Negativas, apresentar, juntar, retirar e assinar documentos, preencher
formulários, prestar informações e esclarecimentos, confirmar ou retificar dados, assinar
Declaração de Imposto de Renda, comprar e vender bens de seu ramo de negócio,
assinar contratos, estipular e aceitar cláusulas e condições, receber, pagar, passar
recibos, dar e exigir quitações; admitir e demitir empregados, assinando Carteiras
Profissionais, fixando salários; promover a participação da firma mandante em
concorrências públicas, tomadas e coletas de pregos, cartas convites, pregão presencial
ou eletrônico ou qualquer modalidade de licitação, concordando com todos os seus
termos, assinando propostas, atas, mapas, intarpondo recursos, assistir a abertura de
MATRIZ:

Av. Pedro Miranda n° 849 - Fone: (91) 3233-2749 - FILIAL: Av.Magalhães Barata n° 359 - Fone: (91) 3249-15
E-mail:queirozsantos@veloxmail.com.br
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propostas, impugnar, reclamar e protestar, fazer novas propostas, rebaixos e descontos,
ofertar lances verbais ou eletrônicos, sistema de registro de preço, prestar cauções,
levantá-las, receber as importâncias caucionadas eu depositadas; requerer/receber
Certificado Digital, constituir advogado e/ou usar dos poderes "ad-judicia", mesmo os
excetuados pelo artigo 105 do Código de Processo Civil Brasileiro, inclusive receber
citação judicial; representá-la junto aos bancos e casas bancarias, notadamente Banco
do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A, Banco do Estado do Para S/A, Caixa Econômica
Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Safra S/A, Banco Itaú Unibanco S/A, Banco
Santander (Brasil) S/A, Cooperativas de Créditos, Sistema de Cooperativas de Credito
do Brasil-SICOOB, SICREDI e outros bancos, privados ou oficiais, em quaisquer de
suas agências nesta ou em outra cidade, abrir e movimentar e/ou encerrar contas
correntes, autorizar cobrança, realizar crédito aberto, receber passar recibo e dar
quitação, solicitar e obter informações de saldos e extratos de contas, requerer e
receber talonários de cheques, autorizar débito em conta relativo a operações
financeiras, retirar cheques devolvidos, emitir, endossar e descontar cheques, requisitar
cartões magnéticos e/ou de créditos, cadastrar, alterar e desbloquear senhas e letras de
senha, senha de intemet; movimentar conta corrente com cartão eletrônico, sustar,
cancelar ou baixar cheques, efetuar resgate de aplicações financeiras, efetuar saques
em conta corrente, poupança, efetuar *pagamento por meio eletrônico, efetuar
transferencia por meio eletrônico ou por qualquer outro meio, solicitar saldos de conta
investimentos; cadastrar senha biométrica ou assinar documento de renúncia de senha
biornétrica; fazer quaisquer operações comerciais ou bancarias, inclusive contrair
empréstimos e financiamentos, assinando os documentos alusivos ao ato, estipular e
aceitar cláusulas e condições, assumir obrigações, assinar, emitir, endossar, descontar,
caucionar e avalizar notas promissórias, duplicatas e quaisquer titulos de crédito de
interesse exclusivo da mandante, assim como notes de vendas, autorizar o protesto de
títulos, conceder novos prazos e prorrogações, movimentar contas relativas ao FGTS e
PIS; enfim, promover, praticar, requerer e assinar o que se fizer necessário ao fiel
cumprimento deste mandato e substabelecer. (SOB MINUTA). CERTIFICO que a
qualificação da procuradora foi declarada pela outorgante, a qual se responsabiliza civil
e criminalmente por sua veracidade, devendo a prova destas declarações serem
exigidas diretamente pelos órgãos e pessoas a quem interessar. Assim o disse,
pediu-me este instrumento que lhe li e aceitou, assinando-o comigo, ficando
dispensadas as testemunhas instrumentarias ex-vi da Lei n°6952/81. Ato 122. Custas
da Procuração: Emolumentos: R$ 210,40 + SELO R$ 7,15 + FRJ 15% R$ 29,47 +
FRG 2,5% R$ 4,9111 Total R$ 217,55. VALIDO SOMENTE COM 0 SELO DE
SEGURANÇA - TIPO: PROCURAÇÃO PÚBLICA - SÉRIE-I, N°-000.002.304.Eu,
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ATO DE ALTERAÇÃO

DA CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ n° 26.263.297/0001-71

LORENA ALVES PEREIRA nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 30/06/1991, SOLTEIRA,
COMERCIANTE, CPF n° 005.186.832-65, CARTEIRA DE IDENTIDADE n° 0285847020054, órgão
expedidor SSP - MA, residente e domiciliado(a) no(a) TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, 2154,
PEDREIRA, BELEM, PA, CEP 66087270, BRASIL.
Titular da empresa de nome CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI,
registrada nesta Junta Comercial do Estado do Para, sob NIRE n° 15600269801, com sede Avenida
DaIva, 240, Sala F, Marambaia Belém, PA, CEP 66615850, devidamente inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoa Juridica/MF sob o n° 26.263.297/0001-71, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da
Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:
DO ENQUADRAMENTO
CLAUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de
MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.
DA RATIFICAÇÃO E FORO
CLAUSULA SEGUNDA. 0 foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes
do contrato social permanece BELEM.
CLAUSULA TERCEIRA. As Clausulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.
Em face das alterações acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n° 10.406/2002,
mediante as condições e cláusulas seguintes
CLAUSULA 1.° - A sociedade girará sob a denominação social de "CONTINENTAL SERVICE
SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI" com sede e foro Avenida DaIva, 240, Sala F, Marambaia
Belém, PA, CEP 66615850.
CLAUSULA 2.° - 0 capital social corresponde à importância de R$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais),
divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) cotas, com valor nominal de R$1,00 (Um Real), todo
integralizado em moeda corrente do Pais.
(CLAUSULA 3.° - 0 objetivo social da sociedade é de 41.20-4-00 - Construção de edifícios, como
principal e 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias, 42.12-0-00 - Construção de obras de
arte especiais, 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto •e
construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem, 43.21-5-00_ Instalação e manutenção elétrica, 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 43.30-404 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 43.91-6-00 - Obras de fundações, 71.11-1-00 Serviços de arquitetura e 71.12-0-00 — serviços de engenharia, como segundarias.
CLAUSULA 4.° - A Administração da empresa caberá a Sra. LORENA ALVES PEREIRA, com os
poderes e atribuições de administradora, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do TITULAR.

Req: 81900000473455
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Certifico o Registro em 11/10/2019
Arquivamento 20000627400 de 11/10/2019 Protocolo 195033140 de 11/10/2019 NIRE 15600269801
Nome da empresa CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://reginjucepa.pa.gov.br/autentIcacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95429071852957
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CLAUSULA 5.° - IMPEDIMENTO — A administradora declara sob as penas da lei que não esta impedida
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob efeito dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concuss-Ai:), peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concon-ência, contra as relações
de consumo, fé publica; ou a propriedade.
CLAUSULA 6.° - Em 31 de dezembro de cada ano, será levantado o Balanço Geral, quando os lucros ou
prejuízos apurados serão divididos proporcionalmente as suas participações no capital social de cada
sócio, todavia os mesmos poderão optar pelo aumento de capital ou compensar prejuízos em exercícios
futuros.
CLAUSULA 7.° - A empresa iniciou suas atividades em 29/09/2016, e o prazo de duração e por tempo
indeterminado.

•

CLAUSULA 8.° - A responsabilidade da empresária e restrita ao valor de seu capital e responde
exclusivamente pela integralização do capital social.
CLAUSULA 9 .° - Em caso de morte ou retirada do titular a empresa não se dissolverá. Ocorrendo a
morte, o sócio falecido poderá ser substituido por seus herdeiros ou representante legal, mediante a
concordância dos sócios remanescentes. Ocorrendo a retirada, o sócio retirante deverá comunicar a
sociedade por escrito a sua intenção, com antecedência minima de 60 (SESSENTA) dias para que possa
ser admitido um novo sócio.
CLAUSULA 10 .° - Em ambos os casos previstos na clausula anterior os haveres serão pagos aos
herdeiros ou sócio retirante em 10 (DEZ) parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo a primeira 30'
(TRINTA) dias após o Balanço Geral, que deverá ser efetuado no prazo não inferior a 30 (TRINTA) dias
após quaisquer um dos eventos.
CLAUSULA 11.° - A EIRELI poderá abrir e fechar filiais em qualquer localidade do território nacional
onde convenha aos seus interesses com aprovação de todos os sócios.
CLAUSULA 12.° -Declaro sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa desta
modalidade.

•

CLAUSULA 13° - Fica eleito o de BELEM, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultante deste ato constitutivo.
E pôr estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

BELEM, 9 de outubro de 2019.
tykx-s
LORENA ALVES PEREIRA
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO
NOME DA EMPRESA

CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI

PROTOCOLO
ATO

195033140 - 11/10/2019

EVENTO

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

002 - ALTERAÇÃO

MATRIZ
NIRE 15600269801
CNPJ 26.263.297/0001-71
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/10/2019
SOB N: 200006274(10

EVENTOS
307 - REENQUADRAMENTO DE M1CROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20000627400

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

Certifico o Registro em 11/10/2019
Arquivamento 20000627400 de 11/10/2019 Protocolo 195033140 de 11/10/2019 NIRE 15600269801
Nome da empresa CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://reginjucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 95429071852957
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo videntes na data
Nome Empresarial
Natureza Jurídica:

EMPRESA
CONTINENTAL SERVICE SERV1COS DE CONSTRUCAO EIRELI
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

NIRE(sede)

CNPJ

Arquivamento do ato
Constituitivo
29/09/2016

15600249801
,

26.263.297/0001-71
Endereco:
AVENIDA DALVA, 240 SALA I-, MARAMBAIA, BELEM, PA- CEP: 66615850

Inicio da atividade
29/09/2016

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS.
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGAÇÃO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, SERVIÇOS DE
PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, OBRAS DE FUNDAÇÕES, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
INSTALAÇÃO A MANUTENÇÃO ELETR1CA

k$

CAPITAL SOCIAL

PORTE

PRAZO DE DURACAO

Empresa de pcqueno porte

XXXXXX

500,000.00

QUINHENTOS MIL REAIS

Capital integralizado:
.
•,
RS 500,000.00„.....---•
.....
QUINHENTOS MIL REAIS

,

:
TITULAR/ADMINISTRADOR

Nome/CPE
LORENA ALVES PEREIRA
005.186.832-65

Cond./Adrrainistrador

Inicio de mandato

Térrhitfo do mandato

TITULAR / ADMINISTRADOR

XXXXXX

X X/XX/XXXX

ULTIMO ARQUIVAMENTO
Data
23/07/2020
Ato:
Evento:

'

Número
20000663565

SITUAÇÃO

STATUS

REGISTRO ATIVO

Sem Status

223 - BALANÇO
048 - RERRATIFICAÇÃO

XXXXXX
IRE:
XXXXXX
nderego:

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
XXXXXX
CNPJ:

Observação

A aceitação desta certidão esta condicionada à verificação de sua autenticidade na internet
regin.jucepa.pa.gov.br/regin.paitelavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé
deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI N° 20, de 05 de dezembro de 2013.

pagina: 1/2
203924487

II III IIIIIIIIIIIIII
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/ utenticacao
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL
Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sào vi antes na data de sua ex
Nome Empresarial
Natureza Jurídica:

FMPRFSA
CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

NIRE(sede)
15600269801

CNRI

26.263297/0001-71
Endereco:
AVENIDA DALVA, 240 SALA I-, MARAMBAIA, BELEM, PA- CEP: 66615850

Arquivamento do ato
Constituttivo
29/09/2016

Inicio da atividade
29/09/2016

BELEM - PA, 3 de Setembro de 2020
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020.
Jaqueline Pereira Silva, Inscrita no CPF 018.617.692.96 e Rg n° 5982723/SSP, como representante
devidamente constituído A empresa CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO
EIRELI inscrita no CNPJ: 26.263.297/0001-71 e localizada na Avenida. Dalva, 240 Marambaia sala f /
Belém-Pa doravante denominada Licitante, para fins do disposto no Edital em referência, declara, sob
as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, 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 do certame em questão, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente licitação não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste processo licitatório, 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 presente licitação quanto a participar ou não da já referida;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente certame não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato deste
processo licitatório antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente licitação 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 está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e
informações para firmá-la.

Belém/PA, 16 de Setembro de 2020.
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CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
JAQUELINE PEREIRA SILVA
ADMINISTRADORA

CONTINENTAL- SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
Avenida. Dalva, 240 Marambaia sala F - Belém — Para
cep: 66615-850
CNPJ. : 26.263.297/000171
Contato: (091) 8343- 7571e-mail: continental.service@outlook.com
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO A HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 01/2020

A empresa CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EERELI inscrita no

•

CNPJ: 26.263.297/0001-71e localizada na Avenida. Dalva, 240 Marambaia sala f / Belém-Pa através
de seu representante legal Jaqueline Pereira Silva, Inscrita no CPF 018.617.692.96 e Rg n°
5982723/SSP tendo examinado o Edital, DECLARA para participação nesta licitação, que: Cumpri
plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da
legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de n° 01 — Documentos de Habilitação, em
conformidade com o § 2° do artigo n° 32, da Lei n° 8.666/93, alterada pela Lei n° 8.883/94, declara
sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatório. Declara ainda estar da obrigatoriedade de comunicar a ocorrência de qualquer
evento impeditivo posterior

(11

Belém/PA, 16 de SETEMBRO de 2020
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CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
ADMINISTRADORA
JAQUELINE PEREIRA SILVA
CPF. 018.617.692-96/ RG 5982723 SSP/PA

CONTINENTAL- SERVia SERVICOS DE CONSTRUCAO EIREU
Avenida. Dalva, 240 Marambala sala F - Belém — Pará
cep: 66615-850
CNPJ. : 26.263.297/000171
Contato: (091) 8343- 7571e-mail: continental.service@outlook.com I

Continental

service

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020

A empresa CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI inscrita no
CNPJ: 26.263.297/0001-71e localizada na Avenida. DaIva, 240 Marambaia sala f / Belém-Pa através
de seu representante legal Jaqueline Pereira Silva, Inscrita no CPF 018.617.692.96 e Rg n°
5982723/SSP, completo), DECLARA, declara que se enquadra como Microempresa (ME) ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP) e que o movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites
fixados no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. Declara, também, que não se enquadra nas
hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da lei retro mencionada. Declara, ainda, estar
ciente das sanções que poderão lhe ser impostas, bem como do conteúdo do art. 299 do Código Penal,
na hipótese de falsidade da presente declaração. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Belém/PA, 16 DE SETEMBRO de 2020.
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CONTINENTAL SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
JAQUELINE PEREIRA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF. 018.617.692-96/ RG 5982723 SSP/PA

CONTINENTAL- SERVICE SERVICOS DE CONSTRUCAO EIREU
Avenida. Dalva, 240 Marambaia sala F - Belem — Pará
cep: 66615-850
CNN. : 26.263.297/000171
Contato: (091) 8343- 757 Ia- mail: continental.servIce@outlook.com
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