
IÁ KART IND E COMEIRELIEPP
Q .ll Lotes 66/72 SALAS TERRAS ST. INDUSTRIA CEILANDIA

TELEFONES: 3374-2020- CEP: 72.265-110

CNPJ: O1 .25 1 .610/0001-20 CF/DF: 07.3 13.709/001-91

DOCUMETAI :AO
CREDENCIAMENTO

LA DART

CONCORRENCIA N' 1 4/20 1 8



8

HMCIO BRIO THnÍRâ wi+wKS

Jusé Tpikeirp: @ nr es

Jon i d





GOMIDE
CO NTABI LI DADE

VIGÉSIMA TERCEljtAALTERAÇÁO

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

E

LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO ElliELI EPP

CNPJ N' O1.251.610/0001-20 CF/DF N' 07.313.709/001-91

Pelo presente instrumento, o Sr. MÁRCIO HÉLIO TEIXEIRA GUIMARAES,

Brasília -- DF, CEP: 72.268-000, inscrita no CNPJ n' 01.251.610/0001-20, . conÊomie ato

constitutivo arquivado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o número 53600018214, poJ!
despacho de 25 04.2013, resolve de comum acordo proceder a presente alteração contratual
mediante as cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO

PRIMEljiA CLÁUSULA: Altera o endereço da matriz para Quadra ll Lotes 66/68/70/72 Salas
Térreo - Setor de Indústria 1, Ceilândia, Brasília -- DF, CEP:
72.265-110.

SEGUNDA CLÁUSULA: - O capital social que era de R$ 311
Reais) üca elevado para R$ 504.000,00

Reais), dividido em S04.000(Quinhentas e Quatro
uma. O aumento no valor de R$ 193.000,00(Cento e

000,00 (Trezentos e Onze Mil
e

o valor de R$ 1 ,00(Hum Real) cadaMil) cotas
Noventa e Três Mil Reais) será

e

Duzentos e Cinquenta e Dois Mil O e

b estada a Gira de R$ 193.000,00
MÁRCIO HÉLIO

Três Mil

neste ato em moeda corrente do país mediante o aproveitamento
31.12.2013, Guio saldo é R$ 1 .252.089,28 (Hum Milhão
Nove Reais e Vinte e Oito Centavos), dos quais é
Noventa e Três Mil Reais), na seguinte proporção: o titular
GUIMARÃES, subscreve e integraliza R$ 193'.000,00(Cento e Noventa e

de Reservas

CONSOLIDAÇÃO K'
PRIMEIRA CLÁUSULA: gira sob o nome empresarial LA DARÁ INDA empresa

COMERC] O EIRELI EPP.

SEGUNDACLAUSULA: - A empresa tem sede sito na Quadra ll Lotes 66/68/70/72 Salas
Térreo -- Setor de Indústria 1, Ceilândia, Brasília -;J)#11J:EP:
72.265-110.
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TERCEIRA.CLÁUSULA: - O objeto social é construção civil com serviços de refomias,
incorporação, pavimentação asfáltica, termplanagem, produtos

metalúrgicos, produtos metálicos, marcenaria, artefatos de cimento, comércio de material .eléüico e
material para construção, estrutura e esquadrias de ferro, venda, refomias e locação de coletores de
lixo para reciclagem e contêineres, coletores de lixo em polietileno, comércio de artefatos de fibras
de vidro, protetores telefónicos e outros similares do gênero, pneus, câmaras de ar e rodas para
veículos, equipamentos para veículos de roleta de lixo, prestação de serviços e representações por
conta própria ou de terceiros, confecções do vestuário, compra, venda e administração de bens
próprios

QUARTA CLÁUSULA: O capital é de R$ 504.000,00(Quinhentos e Quatro Mil Reais),
totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País e
representado por uma quota de igual valor nominal

QUINTA CLÁUSULA: O prazo de duração da empresa é portempo indeterminado e teve o
início de suas atividades no dia 15.04.1985.

SEXTA CLÁUSULA: - Declara o titula da EIRELI, para os devidos fins e defeitos de direito, que
o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica .dessa
modalidade.

SÉTIMA CLÁUSULA: A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado. t'
OITAVA CLÁUSULA: MÁRCIO HÉLIO

a quem caberá, assinar e praticar todos
necessários ao bom funcionamento da empresa, a representação ativa e passiva,
extrajudicial, desta EIRELI.

NONA CLÁUSULA: - 0 titula MÁRC10 HÉLIO TEIXEIRAGUIMARÃES
uma retirada mensal a títul(5 de pró-labore.

DÉCIMA CLÁUSULA: : Ao ténnino de cada exercício social, que será em 31 de
administrador prestará contas justificadas de sua administração,

concedendo à elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
económico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucro ou perdas apuragg. 2/3
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CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP

E

CNPJ N' O1.251.610/0001-20 CF/DF N' 07.313.709/001-91

PARÁGRAFO ÚNICO: Em reunião até 31 de Dezembro do ano seguinte, o titular
deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA: - O administrador declina sob as penas da lei, de que não
está impedido de exercer a administração da sociedade,

por lei especial, ou em virtude da condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de
prevmicação, peita ou subomo, conçussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema
ânanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade.

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA: Fica eleito o foro de CEILANDIA/DF para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato

E por estar assim justa e contratada, assina o presente instrumento em 06(Seis) vias,
na presença de duas testemunhas, ãcando a primeira via arquivada na Junta Comercial do Distrito
Federale
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l.A DARTIND E COMEIRELIEPP
Q .ll Lotes 66/72 SALAS TERRAS ST. INDUSTRIA CEILÀNDIA

TELEFONES: 3374-2020- CEP: 72.26S-llO

CNPJ: O1 .251.610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

DECL :AO PARA MA-

LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ no: 01.251.610/0001-20,
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) Marcio Hélio Teixeira
Guímarães, portador (a) da Carteira de Identidade no 219.760 e do CPF no
084.424.871-15, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre
os requisitos legais para a qualificação como mícroempresa ou empresa de
pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa'e da
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar no. 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3o, e que está apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei
Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no $4o do art.
3o da citada Leí Complementar.

BrasÍlia-DF, 22 de outubro de 2018

Márcio Hélio Teüeim Guimarães Júnior
Arquiteto e Urbanista
CAUDF - A123348-3



LA DARÁ IND E COMEIRELIEPP
Q .ll Lotes 66/72 SALAS TERROR ST. INDUSTRIA CEILANDIA

TELEFONES: 3374-2020- CEP: 72.26S-llO

CNPJ: O1.251 .610/0001-20 CF/DF: 07.313.709/001-91

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONFORME ANEXO l DA INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 2. DE 16 DE SETEMBRO DE
2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CONCORRENCIA N' 014/2018

Marcio Hélio Teixeira Guimarães, portador (a) da Carteira de Identidade no
219.760 e do CPF no 084.424.871-15, como representante devidamente
constituído de LA DART INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ no
O1.251.610/0001-20, doravante denominado (Licitante),para fins do disposto no
Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da presente 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 da presente Licitação, 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer

(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 referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação
não será, no todo ou em parte, díreta ou indiretamente, comunicado ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação 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 órgão licitante 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 firma-la.

escoa

Brasília-DF, 22 de outubro de 2018

Rareia Hélo Teüeiri GuimMn Júnior
Arquiteto e Urbanista
CAU/DF - A123348-3
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