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ro presente instrumento paÍicular, Jorge Batiíe da §ilva Filho, brasileiro,
casado, sob o rêgime de comuúão parcial de bens, ernpresário, portador do RG n"
198.361 - SJSP/PI e CPF n" 284.046.106-49, resideÍte e domiciliado na Cidade de
Teresina - Piauí, na Rua Armando Madeira n" 3.450, bairo São Cristóvão, Cep -
64.055-060, Sabino Siqueira da Costa, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão
paroial de bens, empresário, portador do RG n" 1.822.266 89 - SJSP/BA e CPF n"
112.189.24349, residente e domiciliado na Cidade de lmperatriz - Maranhão, na Rua
15 de Novembro, n" 7§2, Apto. 304, 3o Andar, baino Beira Rio, Cep - 65.900-050 e
MUTUM CAMIIITEOES LTDÀ, com scde social na BR 010, Km 1,6 Bairro
Maraúão Novo, Cep n.'65.903-140, no Município de Inperafiz - Ma., inscria no
CNPJ(MF) sob o n." 03.915.47610001-40, com seus atos constiürtivos arquivados na
Junta Comeroial do Maranhão - JUCEMA, sob o n.o 21200477584 em 06/0712000, aqui
representada pelo socio administrador Sr. Jorge Batista da Silva filho, portador do CPF
n.'284.046.106-49, RG n.o 198.361 SJSP/PI, abaixo assioado, resolvem de pleno e

comum aoordo, e com base rc art 997, inciso I, do Novo Código Civil, constituir uma
sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:

Cláuwtr Prineira - A Sociedade girará sob o nome empresariêl Mutum
ll{áquines e Iopl€mentos Agrícohs Ltde., e têÉ sede e domioílio na Praça Lino
Teixeira, no 355 - Entronoamento, ng Cidade de imperatriz - MaranhEo, Cep - 65.903-
140.

CHumla Seguuda - A Sociedade tem como aiüdade à comercialização e

represeotação de tatores e implementos agrícolas.

Cláusula Terceira - O Capital Social Subscrito será de R$ 500.000,00
(Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quiúerras Mil) quotas no valor de R$
1,00 (hum real) cada uma, sendo a quaúia de R$ 300.000,00(Tr*entos mil reais) a
integralizar em moeda conente do pais úé 3110512008, e integralizadas neste ato a
quantia de RS 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) em moeda oorrente do país peios sócios
da seguinte maneira:

a) Jorge Batista da Silva Filho - subscreve 275.000 (duzentas ê setenta e oinoo
mil) quotas, totalizando a quantia de R$ 275.000,00 (Duzentos e Setenta e Cinco Mil
Reais) e integaliza nesrc ato RS 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais);
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b) Sabina §iqueirt dt Costâ -súsueve 75.000 (setenta e cinco mil) quotas,
totalizando a quantia de R$ 75.000,00 (Setenta e Cinco Mil Reais) e integraliza neste
ato R$ 30.000,00 (Trhu Mil Ret's);

c) Muturh GÀminhôes'Liale :- su-ôsêÍeve 150.000 (cento e cinqüenta mil)
quotas, totalizando a quantia de R§ 150.000,00 (Ceúo e CinqüeÍüa Mil Reais) e

integraliza neste alo R§ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais).

Parágrrfo Único - Com a subscrição e htegralizaçâo do Capital Social na
forma acima especificada a composição do Capital Social da Sociedade fica constituÍda
da seguiúe forma:

Quotistas N" de
Quotcs

Valor Capital
Subscrito

Valor Capital
Integralizado

o/o

Jorse Batista da Silva Filho 275.000 275.000,00 110.000,00 55,00%
Sabino Siqueira da Costa 75.000 75.000,00 30.000,00 15,00%
Mutum Camiúões Ltda 150.000 150.000,00 60.000,00 30,00%
Total ím.000 s00.000,00 200.000,00 100,00%

Cláusla Qurrta - O prazo de duração da sociedade é indeterminado,
extinguindo-se por vontade dos sócios e nos casos prcüstos em lei.

Cláurula Quinte - A responsabilidade de cada sóoio é restrita ao valor de suas
uotas, mas todos respondem solidariame,nte pala iúegraliaçâo do capital sooÍal ( art.
.052 da Lei n" 10.4062002.

Cláusuh §exúa - A Administração da sociedade será exercida pelos sócios
Jorge Batista da Silva Filho e Sabino Siqueira da Costa, em conjunto ou isoladamente,
ficando os mesmos autorizados a usaÍ o nome empresarial, independente de caugão,
com amplos poderes para reprreseÍÍar a sooiedade em juizo ou fora dele, bem como as
relações comerciais, bancárias,
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todos os documentos
procuradores. No uso do
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públicos e terceiros em geral, podendo assinar
administração dos negóoios, inolusive nomear

os sócios assinam da seguinte forma:

Ltda-

Jorge
Sócio r

MutrE lt1Íáquhrs e Implenenbs Agrícolas Ltda.

§-k«
§abino §iquein da Costa

§ócio - Administrador

Cláusule Sétima - Os administradorÉs esüiro investidos de todos os poderes

necessários para pÉtica dos atôs de administração, ficaodo vedado os avais, fianças e

outras gamÍüias de favor, bem como, o uso ou emprego da denominâção social em
negócios ou transações estanhos aos objetivos sociais.
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Cláusrla Oitala - As cclibcraçõesdós Scios serão tomadas de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 1.072 do Código CiüI, preferencialmente, com a dispensa- . '.
das formalidades-lre.Estas nos. §1.2" e 3:1o 

i]tedo 
dispositivo legal. 

)"
Cláusle No,r+ - O§sócioS pàtrclpàrão dos lucros e das perdas, na proporção 

--de suas respectivas quotas, e terão direitos a uma retirada memal a título de pó-labore,
observadas as disposições legais pErtinentes.

Clámub Décima - Ao término de cada exercício social, que coincidirá com o
ano civil, os administradores prcstaÉo contas de sua administração, âpresentando as
demonstrações financeiras, na forma da lei.

PeÉgrefo Único - A distibuiçâo dos resultados da sooiedade sení objeto de
deliberagÍto dos sócios, podendo haver aíecipação, com base em balanços
intemediiírios, observado o dispoío no art. 1.059 do Código Civil e demais normas
legais pertinertes.

Cláumla Dócima Primeira - As quot2s da Sociedade são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresso consentimento dos danais sócios,
cabendo, em igualdades de condiçôes, o direito de preferência para os sócios que
queiram adquiri-las.

Parágrafo Único - O sócio que de§ar retirar-se da Sociedade deverá
comunicã aos demais, por intemédio de carta registrada, com antecedência de 90

I (noventa) dias, a sua intengão de úo mais continuar na Sociedade.

Cláumlr Dédma Segunda - O falesimento, fa]ência ou afastamento de
qualquer sócio não se constituhi causa pafii a dissolução da Sociedade, que continuará
com seus sócios remanescentesi
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§ 1'- Ocorrendo o falecimento ou impedimento legal dê qualquer um dos

sócios, caberá aos sócios rsmanescentes, juüaÍnente com um dos herdeiros, ou
representant€ legal, proceder ao imediato levantÀnento do Balanço patimonial, fi:<ativo
dos haveres de oada uma das partes, na proporção das quotas sociais.

§ 2' - O Balanço Palrimonial será levantado com a data do último dia do mês
anterior ao evento.

CLíusla Decime Terceira - Salvo os casos de impedimento legal, a dissolução
da sociedade somente ocorÍerá por deüberação unânime de seus sócios, especialmente
convocados para este fim.

Cláusrla Decime Quinte - Nas omissões deste contrato e das disposições do
Código Ciül que regem a sociedade empresiiria limitadq serão observadas, no que
couber, as normas pertinentes as sociedades simples e anônima.
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Cláusula Decima Querta - A exclusão de sócio minoritário poderá ocorrer na
hipótese de remissão, prevista no art. i.058 do Novo Código Civil, ou porjusta oaus4 a
ser determinâda por maioria dos sócios, rspresontativa de mais da metade do capital
soçial, na forma do art. 1.058 do citado Diploma legel.
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CHusula Decir:ra Ser:a - -- Os -ACrinistradores declaram, sob pena da lei,

expressüneÍte que nâo se aoham impedidos de exercer a administração da sociedade,
por lei especial, ou 9qr virtude Çe +on{eçç-ã+ criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede: akêa que tanJ ariamente ô acesso a cargos públicos ou
por orimes faliméata.: prevaiio{ãu pei'iÀ õü s- bomo, concussâo, peculato ou contra a
eoonomia popular, con§a o sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrênoia, oontra as relaçõas de consumo, fé pública ou a propriedade, nos termos do
art, 1.011, § 1", da lei n' 10.40612002,

CLiusula Decima Sétiua - Para eventual propositura de qualquer ação ou
procedimefito entÊ os sócios ou deles contra a sociedade, fundada ern sua existência,
administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz -
Maranhão, com renúncia expÍÊssa de qualquer outro foro, por mais especial ou
privilegiado qu€ seja ainda quo veúa ooorrer mudança dc domicílio de qualquer dos
quoti§tas.

hperatriz - MA, 28 de Abril de 2.006.

Jorye Batista Sabino Siqueira d! Cost

9S
é-

E, por estarem assim justos e oontatados, assin:am o presente instrumento de

-".Contrato Social, em cinco viaqdg igual teor e fomla na presença das testemuúas
' 'ldiante nomeadas. 'r- r r r. . \.-' \'*r''.Sfi\.
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PRIMEIRO TERMO ÂD"ITIY.O.Aq CPNTRATO SOCIAL DA
EMPRE§ÁNA -: MST{IÀ6.M1A!U{]àS E IMPLEMENTO§
LTDA. .-"-"^'t.-: :::

SOCIEDADE
AGÚCOLAS

C|IPJ: 08.M1.695/00q1{1

NIRE:2120059E276 :

Pelo preseate hstrumento partisulaÍ, Jorç Batista da §üva Filho, brasileirc.
casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG n"
198.361 - SJSP/?I e CPF n'284.M6.1@9, residente e domiciliado na Cidade de
Teresina - Piaui, na Rua Annando Madeira no 3.450, baino São Cristóvão, Cep
64.055460, Sabino §iqueira da Costâ, brasileLo, casado, sob o regime de comunhão
parcial de beas, empresário, portador da RG n" 1.822.266 E9 * SJSP/BA e CPF n"
112.189.24349, reside,nte e domiciliado na Cidade de únperatriz - Maranhão, na Ar.
Pedro Neiva de Santana, no 23, bairro Parque Amazonas, Ce,p - 65.900-000 e MUTLINI
CAMINEÕES LTDÀ, com sede social Da BR 010, Km 1,6 Baino Maraúão Novo.
Cep n." 65.903-140, no Município de únperatriz - Ma., inscrita no CNPJ(MF) sob o n "
03.915.47610001-40, com seus atos constitutivos arqúvados na Junta Comercial do

comum acordo, altcar as disposições contratuais. ügentes, conforme a seguir exposto

Cláusula Primeira - A sede e o domicílio da sociedade passa a firncionar na
Lino Teixeira, n'355/A - Entroncâm€nto, na Cidade de knperatriz - Maralhão,

Cep - 65.9O3-140.

Cláusula §eguda - A Sociedade pelo pres€ote iastrunento de alteração, passa
a ter corno atiüdade pnncipal à coroercializaÉo e r@res€ntação de tratores, peças e
impleinentos agrícolas, e como atiüdade secundária à prestação de serviços de
manúençãq de tatores e implementos agrícolas.

Qlán5rrle Terceira - P€rmatecem inalteradas as d€rnais Cláusulas e condi
do Con&ato Social não modificados e/ou alteradas pelo presente teroo aditivo.

E, por estaem juSos econtrA@ o pres€ote termo eda quato vias de
iglpi têor e forpa aa prW das

dejulho de 2.006.
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Si]GUNDO TERMO AI}ITWO AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE
En/pRESÁRrA - MUTUU: q{âAtirN4§-{ +},{Pr,EMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA. -::i.r^ :.;i-:

CNPJ: 08.041.695/0001-61

NIRE: 21200598276
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Pelo preseote instnrmento particular, Jorge Batista da Silva Filho; brasileiro,
casado, sob o regime de comuobão parcial de bens, empresário, portador do RG no

198.361 - SJSP/?I e CPF no 284.046.10649, residente e domiciliado'na Cidade de
Teresina - Piaú, na Rua Arrnando Madeira no 3.450, baino São Cristóvão, Cep -
64.055-060, Sabino Siqueira da Costa, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão
parcial de bens, empresário, portador da RG no 1.822.266 89 - SJSP/BA e CPF n"
112.189.24349, residente e domiciliado na Cidade de Imperatriz - Maranhão, na Av.
Pedro Neiva de Santaoa, no 23, bairro Parque Arnazonas, Cep - 65.900-000 e MUTLINI
CAMINHÕES LTDÀ, com sede social na BR Ol0, Km 1,6 Baino lvÍaranhão Novo,
Cep n." 65.903-140, no Município de Imperatriz - Ma-, irscrita no CNPJG,Í!.) sob o n.'
03.915.476i0001-40, com seus atos coDstitutivos arqúr'ados na Junta Comercial do
Maranhão - ruCEM{ sob o n.o 21200477584 ea O6107 /2000, aqui representada pelo
sócio administador Sr. Jorge Batista da Silva filho, portador do CPF n." 284.046.106-
49, RG n.o 198.361 SJSP/PI, abaixo assinado, únicos sócios quotistas da totalida<ie do
Capital da Empresa MUTUM MÁQlm.{A§ E I]\BI,EÀffi.§{OS AGRÍCOLAS
LTDA-, com sede sopial Pr4a Lino Teixeir+n',3551À- emontdiner*o, na Cidade de
úmperariz.- Wiqráúão.,Çep - 65.903-140, inscrita no Clfe(Vtr) sob o n."
08.041.69yO0O'1-61, com seus atos constihúivos arquivados^ ú :tqtaiÇomercial 

do
Maraúão - rulCEMA, soh o n.o 212Q05W1§;sa. 0tJúÍ2fr06, resolpm de pleno e

comum acordo, alterar-a5 {l5pssições congaqrais..tiigptes;rconforrirêe éguÍr exposto:

Clá4sda,,ú!0eira - Fica criada nesta data uma filial na Av. Jerônimo de

E, por estarem justos e , assinem o presente termo em quato vias de
igual teor e forma na presença das nomeadas.

julho de 2.007.

çs/_.
,Iorge Batis S iqueira da Costa

ôo..QfÍ,;ia

T usa Pedro
CPF n'531.655.278-49
ID n" 73.918 - CRC.SP.TMA
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na Cidade de São Lús - Maraohão, CEPAlbuquerque
6505 i -210; tratores, peças e

de serviços de

Social R$

irâlteÊdas as demais Clauulas e condições
I
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RG n" 298.109-SJSP,?I

1úâ

(,,,,



?-..i:
--:.

,1^..:.

ítt;Li trtx8 nn
,it&À

-:-\

a

rg
§É

E§-

artorlo do 1' OÍlcio Extrajudlctal
AUIENTICAçÁO

A prasanla íotocópi. a r.produçlo
mâ íoi apru§.ntado oou Fá.

docum€nlo original

lmpaÍrtnt - 20,t 8

M.ria dtt . Oílcl.r / T.b.lll

ts."1'
iopu."

:.



ã:8ôã1€3 Y'
ã-:. d
ãglt
90 m oE-EÍo
"&o =ãí3
dom
9}(
;Ât
a-3õid
!_o. Ât
o'-

3

3
:,

SOCIEDADE
AGRÍCOLAS

CNPJ: 08.041.6951Q001-6r

\EtE:21200!98?76 ":-

Pelo presente instrumento particular, Jorge Batista da Silva Filho, brasileiro,
:asado, sob o regime de comuúão parcial de bens, empresiírio, portador do RG no

198.361 - SJSP/PI e CPF no 284.046.106-49, residente e domiciliado na Cidade de

feresina - Piaui, na Rua Armando Madeira no 3.450, baino São Cristóvão, Cep -
64.055-060, Sabino Siqueira da Costa, brasileiro, casado, sob o regime de comunhâo
parcial de bens, empresiírio, portador da RG no 1.822.266 89 - SJSPIBA e CPF n.
112.189.243-49, residente e domiciliado na Cidade de Imperatriz - Maranhão, na Av.
Pedro Neiva de Santana, no 23, bairro Parque Amazonas, Cep - 65.900-000 e MUTUM
CAMINHÔES LTDA., com sede social na BR 0i0, Km 1,6 Baino Maranhão Novo,
Cep n.o 65.903-140, no Município de lmperatriz - Ma., inscrita no CNPj(MF) sob o n.o

03.915.47 610001-40, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do
Maranhão - ruCEMA, sob o n.o 21200477 554 em 06/07 /2000, aqui representada pelo
sócio administrador Sr. Jorge Batista da Silva filho, portador do CPF n.o 284.046.106'
49, RG n.' 198.361 SJSP/"I, abaixo assinado, únicos sócios quotistas da totalidade <io

Capital da EmpTesa MUTUM MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
LTDA., com sede social Praça Lino Teixeira, no 355/A - Entroncamento, na Cidade de

Imperatriz - Maranhão, Cep - 65.903-140, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.o

08.041.695/0001-61, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do

Maranhão - ruCEMA, sob o n.o 21200598276 em 0110612006, resolvem de pleno e

comum acordo, aiterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

Cláusula Primeira - A Cláusula Sétima'das Normas Contratuais passa a ter a
seguinte redação *ClausuLa Sétima - Os Administradores estão investidos de todos os
poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando vedado os avais, fianças ou
outras gamntias de favor, bem como, o uso ou emprego da denominação social em
negócios ou transações estraúos aos objetivos sociais."

Parágrafo Único - A empresa assim como seus sócios e Administradores
poderão prestar avais ou Íianças em negócios ou transações relacionadas
exclusivamente às empresas integrantes do grupo econômico

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições
do Contrato Social não modificadas e/ou alteradas pelo presente tenno adiüvo.

E, por estarem justos e conkatados, assinam o presente termo em quatro vias de
igual teor e forma na presença das testemunhas adiante nomeadas.

eruÍnz-Imp 2.0

TERCEIRO TERMO.ADITIVOâO CONTRATO SOCIAL DA
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QUARTO TERMO AI}ITrVO AO.CONTRATO SOCIAL DA SOEIEDADE
EMPRESÁRIA - MUTI,]M MÁeuntas E IMpLEMENtos lcaÍcor-Às LTDA.

CMJ: 0E.041.695/000151
MRE:2120üi98276

íÍ::\
-,,.-94

Pelo presente instrumento particrúar, Jorge Batista da Silva Filho, brasileiro,

separado judicialmente, empresário, portador do RG no 198.361-SSP/PI e CPF n'

284.046.10649, residente e domiciiiado na Cidade de Tercsina - Piauí, na Rua Annando

Madeira n" 3450, bairro São Cristovão, Cep - 64.055-060, Sabino Siqueira da Costa,

brasileiro, casado, sob o regime de comuúão parcial de bens, empresiá.rio, portador da RG

no 7.822.266-89 - SJSP/BÀ e CPF n'112.18 g.2434g, residente e domiciliado na cidade de

Imperabiz - Maranhão, na Av. Pedro Neiva de Sanlana, n'23, bairro Parque Amazonas,

Cep - 65.900-000 e MUTIIM CAMINHÔES LTDA., com sede social na BR 0i0, Km 1,6

Bairro Maranhão Novo, Cep - 65.903-140, no Município de Imperatriz - Ma., inscrita no

CNPJ MF) sob o no 03.915.476/000140, com seus atos constitutivos arqúvados na Junk

Comercial do Estado do Maranhão - ruCEMA, sob o no 212OO4775E4 em O6/o7 /200O,

aqui representada pelo o sócio admiaistrador o Sr. Jorge Batista da Silva Filho, portador do

CPF n" 284.046.10649, RG n" 198.361-SSP/PL abaixo assinado, únicos sócios quotistas da

totalidade do Capital da Empresa MUTUM UÁqUnlaS E IMPLEMENTOS

AGÚCOLAS LTDA., com sede social na Praça Lino Teixeira., n" 355/A - Entroncamento,

na Cidade de únperatriz - Maranhão, Cep - 65.903-140, inscrita no CNPJ(MF) sob o no

08.041.695/0001-61, com seus atos consútutivos arqúvados na Junta Comercial do Estado

do Mararhão - ruCEMA, sob o no 21200598276 em 01/06/2OO6, resolvem de pleno e

comum acordo, alterar as disposições contratuais ügentes, conforme a seguiÍ exposto:

t,

v
ôo
Õo
Lí
\l
Lrt
lü

r§

Cartórlo do 1" OÍcio Extrajudlciat
AUTENTIcAÇÃo

A prêsê.re íotocopra a rep.oduçâo Íêt do docu-lnto orgrna.
m6 íot aorê§antado Dou Fà

lmpêr.triz . MA, 20 d. jrn.iro dG 20í9.

Maria de Lourdes car - Tab.lil / Subatitut.

-é-

I





. )oo-<
Cláusula Primeira - A partir desta data, o objeto social da sociedade passa a ser:

comercio a varejo de automóveis, camionetas e utrlitráJrios noyosl - 61t4B 1511-1/01;

coméroio a varojo de automóveis, carnionetas e ,.rittiaÀi *àààs -t cNrÀs jst t-tloz;

comércio a varejo de peças e acessórios Dovos para veículos automotores - 4530-7103;

marutenção e reparação em máquinas e eqúpamentos para agricultura e pecuária - CNA.E

3314-7lLl e manutenção e reparação de tratorcs agrícolas - CNAE 3314-7112.

Cláusulr Segunda - Permanecem inalteradâs as demais Cláusulas e condições do

Contato Social não modificada e/ou alteradas pelo presente termo aditivo.

E, por estarem justos e contratados, assilam o presente termo em tês vias de igual

teor e forma, para que produza os devidos efeitos legais.

(MA),09 de de 2011.
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Pelo presente irstnunento particular, Jorge Batista da Silva Filho, brasiieiro,
separado judioialmente, empresário, portador do RG no 198.361 - SSP/PI e CPF n"
284.046.10649, residente e domiciliado na Cidade de Teresina - Piaú, na Rua Armando

Madeira no 3450, Bairro São Cristóvão, Cep - 64.055-060, Sabiuo Siqueira da Costa,
brasileiro, casado, sob o regime de comuúão parciai de bens, empresário, portador da RG
n' 1.822.266-89 - SJSP/BA e CPF no 112.189.24349, residente e domiciliado na Cidade
de hnperatriz - Maranhão, na Rua Flamboyan da Pri.maver4 no 358, Apartamento 1201,

Bairro Beira Rio, Cep - 65.900-000 e Mutum Caminhões Ltda., com sede social na BR
010, Km 1,6 Bairo Maranhão Novo, Cep 65.903-140, no Município de koperatriz -
Maranhão, irscrita no CNPJ &ÍF) sob o no 03.915.47610001-40, com seus atos
constitutivos arqüvados na Junta Comeroial do Estado do Mararúão - ruCEMA, sob o no

21200477 584 em 0610712000, aqui representada peio o sócio adrninistrador o Sr. joige
Batista da Silva Filho, portador do CPF a' 284.046.106-49, RG no 198.36i - SSF/PI,
abaixo assinado, únicos sócios quotistas da totalidade do Capital da Empresa ML-If,M
ur.,,iqurx,l,s f IMPLEMENToS AGÚCoLA§ LTDA., com sede social na Praça Linc
Teixeira, no 355/à - Entroncamento, na Cidade de hcperatriz - Maranhão, Cep - 65.903-
140, inscrita no CNPJ (MF) sob o n" 08.041.695/0001-61, com serrs atos constitutivos
arqúvados na Junta Comercial do Estado dg MaÍaohão - ruCEMA, sob o no 2120059827 6
em O1/Q6/2006, resolvem de pieno de coãqm acordo, alterar as disposições contratuais
vigentes, confor,me a seguir exposto, ,

Cláusula Prineira - A partir desta dat4 o objeto social da sociedade passa a ser:
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitrários novos * CNAE 4511-i/01;
comercio a varejo de automóveis, carrionetas e utilitrários usados - CNAE 451i-1i02;
comércio a varejo de peças e acessórios novos parz! veículos automotorcs - Clj.AE 4530-
7/03; manutenção e reparação em mriquinas e equipamsde5 para agricultura e pecuiária -
CNAE 3314-7111 e manutenção e reparação de tatorcs agrícolaÉ - CN.AE 3314t7/12;
Comércio Atacadista de máquinas, aparelhos e eqúpâmentos para uso agropecuário; partes
e peças CNAE 4661-3/00

?

\cláusula segunda - Por decisão unânime dos sócios, âca aberta nesta data uma
Filial oa cidade de Teresina Piaü, na Avenida prefeito wall Ferraz, no 9271/9247 - (BR
316), Bairro Lourival Paronte, cep - 64.022-800, com atiyidade principal coméroà a
varejo de automóveis, camionetas e utilitiirios novos - GNAE 4511- 1/01; cómercio a varejo
de automóveis, camionetas e utilitrírios usados - clllAE 4511-1/02; comércio a varej o de
peças e acessórios novos para veícuios automotores - CNAE qsio-ltoE; maruten;ão e
reparação em mriquinas e eduipamentos pard agricuitura e pecwfu.ia - CNAE 3314-ím e
marutenção e reparação de tratores agricolas - CNAE 3314/7/12; comércio Atacarüsra cie

T:!"i"*, aparelhos e equipamentos pÍua uso agropeôuririo; partes e peças CNAE 466i_
3/00.
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Parágrafo Único---É dS.Rquqs ds-Çapital Social da lt{ári} à-importanciá e RS
100.000,00 (Cem Mil Eeeià çôàq paplta:l sticial desta filial ora criada.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as dem-ais c^llusu.lf,s c GondiÇões..Io

ContÍato Social não modificada e/ou alteradas pelo presente tenno. aüitivri - - 
- ' - - ' - - ^

E, poÍ estarem justos e contratados, assinam o presente termo em quatro vias de
igual teor forna.

Imperatriz - de Setembro de 2.012
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SE)(I'O TERMO ADITTVO AO CQNTRÀTO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPRESÁruA - MUTUM MÁQIIINAS E IMP.LEMENIQ$AG&ÍC9LAS LTDA.

CNPJ: 08.041.695/0001ó1
NIRE: 21200598276

Cartórlo do i. OÍclo ExtraJudl
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,, lot
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Pelo presente instumeoto particular, Jorge Batista da Silva Filho, brasüeiro,
separado judicialmeute, empresario, portador da Carteira de Ideotidade RG n' 19E.361 -
SSP/PI e CPF no 284.046.10649, residente e domiciliado na cidade de Teresina - Piaú,
ua Rua A:mando Madeira no 3450, BaiÍro São Cristtjvão, CEP 64.055,-060, Sabi'o
Siqueira da Costa, brasileiro, casado sob o regime de coinuiúão parcial de beus,
ernpresário portador da Carteira de Ideatidâde RG uô1.822.26Ç89 - SJSP/BA e CPF no

112.189.24349, residente e doaiciliado na cidade de InperatÍiz - Maraiüão, na Rua
Fiamboyant da Primavera no 358 apartamento 1201, Bairro Beira Rio, CEP 65.900-000
e Mutum Cqríiirhões Ltda, com sede social na BR 010, Km 1,6 Bairo Maranhão
Novo, CEP 65903-140, na cidade de Impermiz I lvÍaraq!ão, inscrita tro CIIPJ (MF) sob
t" 03.915.476/0001-40, com s€us atos constitrtivos aquivailos oa JuúÍa Comercial do
Estado do Ma:anhão - ruCEMA, sob o no 21200É;775fi.:.w 06/07D000, aq;o
representada pelo o sócio arlministador o §r. Jorge,Batista da Silva Filho, portador do
CPF n' 284.046.10U9, RG n" 198:361 - SSP/PL abaixo assinado, _í'nicos sócios
quotistas dâ totáIidade do Capitat da Enpresa MI]:r.UM wfÁqfmta,S e
IMPLEMENTOS AGRÍCOLA§ LIDA., com sede social na Praça LiDo Teixeira n'
355-4 Bairo E!Íroúapento, na cidade dê lmperarÍiz - Iúaraohão, CEP 65.903-140,
inscrita no CNPJ (À/ÍF) sob o u9 08,041.695/000161, com sÊus atos constitutivos
arqúvados na Junta Comercial do : ESt«lo do Maanhão - ruCEMA" sob o no

212005982'16 eB 01/06D006, resolveo de pfe.uo e comurn acordo, alterar as

disposições coatranrais vigentes, conforme a seguir qçoÀto:

Cláusula Primeira - Pelo presente in§trum:nto d€ ait€ração corltaíIal a empres:I

natriz, CNPJ 08.041.695/0001-61, passa a fimciora nl BR 010 ao 250, Setor

Aeroporto, na cidade de Imperatiz - Maraohão, eEP 65.91341n

Cláusula §eguula - A partir desta datq o objeto §ocial da fllial estabelecida na

Av. Jerônimo de Albuquerque nc 10 -.BaiÍo lorquilha na cidade de São Luí§ -
lúaranhão, CNPJ 08.041.695/000242, passa a sen

comércio a varejo de Automóveis, camiooetas e utilitarios Noyos - CNAE 4511-1/01,

comércio a Varejo de Automóveis e utilitâios usados - clteE +st t-1i02, comácio a

Varejo de Peças e Acessórios Novgs para_VeÍcúos Arnomotores - CNAE 453G7/03'

f,,f*rr"oça., é Bqp*"çao em Máquinâs e Equipa,màtos para funcú111 1P?T?:
CNAE j3l4Z1 i, lvtanrrençao e Reparação de Íratores Aeddo-las - CNAE 3314-7112
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e Comércio Atacailista de lúáquinas,
Partes e Peças CNAE 4661-3/00.

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as deÍnais cláusúas e condições do
ConraÍo Social não modlncada e./ou aleradas pe-lepresentqtmo-Sit"o.

uo Agropecuário;ApâÍelhis elo.uiPasertos para

E, por estarem jo§os e coatraÍadoq aq<iÉ-arúâ.prcs€nÍe-támo-êEo tr6s vias de igual
tcor e forma

Jo

!Éloso

aPrasanlado
lmpGratrir

MrÍi. d..

' -- tlt,lr R

-o §abino Siqueira

da Silva Filho

-=/- da êosta

.it

Jorge Ba

RrO 70
c!o

AJUDICIAL
LIA

Goanêa

rm

MuúuE
Representada pelo

ÁtrrEtír,cÂ

cartórlo do ío OÍlclo Ex ud lcial
AUTEN ncaÇÂo

A prêsôntr íotocópt. ó .aproduçl
0o! Fó

do documê.Ío original

201t.

Oíici.l / i ab.lia

F

?

v
\hür'

t U rul §rmELnAIiV ^",n6a 
Ç"-\*L

,/

i:ir.ít

lmpertiz,

MA..H
Antonio

H. laq
-€-

\



JÜCEMA
a»
EEE
ÉH

úrnra colltÍiâl do E tado dô leranhão
C€rlitbo o R{tslo êÍn @.105/2014 sob N' 2o14027a0o1
PrEúôcôlo : l]ltrl Gmí dê í í&t/2014 NIRE: ãã0498276
lllNUlI IÁo|JNAS E IUPI.EIE!{IOS AGdCOLAS LTDA

CIÉÍ!.EJá | 2AiFOB@BE6E6aBtÂ5Blrg58A6a38A962 I

CLEDIN'CE BASTÕS DA FONSECA

SecrÊtáÍio(a) Geral

Cartórlo do 1o Oliclo ExtraJudlclal
AUTENTIcAÇÃo

Â prôsênlr fotocópia á r.prgduç,o
ma foi .prÊs.ntado. Do! Fé.

documanlo ongrnal

lmp.Íatrir - 8.

MaÍi. d.. Oíaçaa o-Oíicral/Íabalil

São t!I8, 06rc5/20'1{Vr,e^/



SÉTIMO TER],Io :ADMIVO. f;AS NORMAS 
-C0NTRATÚÂIS 

DA'SOCIEDADE

MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS-LTDA

CNPJ 08.041.695/0001-6r
NIRE 21200s9E276
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JORGE BATISTA DA SILVA FILHO, brasileiro, nu*ruflffionano.

Piauí, separado Judicialmente, empresário, portador do RG. n.o 198.361-SSP/PI e CPF n."

284.046.10649, residente e domiciliado na Rua Armando Madeira n". 3.450, bairro São

Cristóvão, em Teresina - Piauí, CEP 64.055-060; MUTITM CAMINHÔES LTDA, com

sede social na Rodovia BR 010, Km 1,6, s/n.o, bairro Maranhão Novo, na cidade de

Imperatriz, Maranhão, CEP 65.903-140, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.915.47610001-40,

com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão -
JUCEMA, sob o NIRE n." 21200477 584, por despacho 06107/2000, neste ato representada

por seu Sócio Administrador Sr. Jorge Batista da Silva Filho, já qualificado anteriormente

e SABINO SIQUEIRA DA COSTA, brasileiro, casado sob a o regime de comunhão

parcial de bens, naÍural de Floriano, Piauí, empresrírio, portador do RG no |.822.266-89

SSP/BA e inscrito no CPF sob o n' 112.189.243-49, residente e domiciliado na cidade de

Imperatriz, Maraúão, na Rua Flamboyant da Primavera, n.o 358, Apto 1201, bairro Nova

Imperatriz, CEP n' 65.907-512, únicos sócios quotistas da totalidade do capital da

sociedade MUTUM LIrIQUINAS E IMPLEMENToS AGRÍcoLAs LTDA., com sede

social na Rodovia BR 010, n.o 250, Rodovia Belém - Brasília Bairro Aeroporto,

Imperatriz, Maranhão, CEP 65.913-417, inscrita no CNPJ sob o n" 08.041.695/0001-61,

com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o

NIRE 21200598276, por despacho em 0l/06/2006, resolvem de comum acordo, alterar as

disposigões contratuais vigentes, confonne abaixo exposto:

Cláusula Primeira - A sócia Mutum Caminh6es Ltda cede e transfere

paÍa o sócio Sr. Jorge Batista da Silva Filho a totalidade das suas 150.000 (cento e

cinquenta mil) quotas. Diante da transferência, a empresa Mutum Caminhões Ltda retira-
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.1 §ais]t4Spifad^a - Os sti::-': r:denêis,"çissio:rráÉio, õeÊrãis sócios e a

Sociedade dão-se mutuan.eiits a niais l.i'lr!::., g.:rai e irrl;trita quitação nada havendo a

zll-----
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reclamar uns dos outros.

Cláusula Terceira - Em face da tansferência realizada. a cláusula

terceira do contrato social passa a teÍ a seguinte reCação: "O capital social subscrito e

integralizado é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), Cividido em 500.000 (quiúentas

mil) quotas, no valor de R$ 1,00 ftum real) cadir, todas ccrn direito a voto, e§tando assim

divididos entre os sócios: ! .i.r

85

Cláusula Quarta - Fermanec.:m inalteradas as demais cláusulas

condições não alteradas e/ou modificadas pelc Fir'.:ente termo aditivo,

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumentr

de Contrato Social, em três vias de igrul teor e forma, paÍa que produza os devidos efeito

legais e jurídicos necessários.
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Quotistas No de Quotas Valor - Rl§

Jorge Batista da Silva Filho 425.000 425.000,00

Sóino Siqueira da Costa 75.000 75.000,00

Total 5ú0.000 500.000,00
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AO CONTRÂ'TO SOCIAI, D.{ SOCIÍDÀDO
MtlTUrv{ vrÁQtnNas E IÜIPLEMENTOS

COLÀS L-TI}..I.

cNP.t 08.041.695/0001-ól
NIRE 21200598276

JORGE IIATISI'A DA SILVA FILHO' brasileiro, natuml de Floriano'

Estado do Piauí, nascido er: 03/10/1959. separado judicialrnente, elnprcsário' pofiador

ãu nc ." 1g8.lal _ SSprpt e cpF n" 284.046.106_49, residenre e domicitiado na Rua

Armrmdo Madeira n." 3.450, BaiÍo São Cristóvão, em leresina, Estâdo do PiauÍ' CEP

o+.ôs-i_ooo e sABINO SIQUtrIRA DA COSTA. brasileiro, nascido em 04i0811958.

casado sob o reginre de comunhão parcia! de bens, tratru'al de Iloriano, Estado do Piauí,

cmpresário, poltador do RG n" 1.822.266-89 SSPIBA e insct'ito no CPF sob o no

112.159.243-49, residente e domiciliado na Avenida Flamboyant da Primavera

(Samâmbâia), n.' 358, apto 1201. 12' andar', Bairro Nova.ltnperalliz. em Imperatriz,

Estado do Nlaranhão, CEP ó5.907-51?. Na quâlidade de únicos sócios quotistas do

capilal da empresa ilIUTUM MÁQUINAS E IIVIPLEMENTOS AGRTCOLAS
LillA, com sedc na Rodovia BR 010, n" 250 Rodovia Belém - BrasÍlia, Bairro
Aeroporto sm lmpemtriz. Estado do lvlaranhão, CEP 65-913-417, iusclita no CNPJ sob

e, n" 08.041.695i0001-61, coni seüs atos col'rstitutivos arquivados na Junta Comercial do

Estado do tvlaranhão - JUCEN'ÍA, sob o NIRE no 21200598276 pol despacho ent

Al i06i2006 e Aditivos posteriores, resolvem de pleno e co:num acordo, alterar as

disposiçôes contratuais vigenlcs. conforme a seguir exposto:
Cláusula Primcira - Pelo presente illstrwnentô de alteraçâo contratuâl a

emprcsa N{ahiz CNPJ 08.041.695/0001-61 e liiliais CNPJ 08.04 I .69510002-42 e CNPJ

08.04 I .69510003 -23. conr sers atos coflst;tutivos arquivados respectivarnente na Julta
C)omercial do tsrado do Maranhão - IUCE\íA sob NIRE 2t20059827ó,21900181181 e

22900160088, incluirá em seus objelos sociais e em suas atividades secundárias a

Atividade de intermediaçâo c agenciamento de sewiços e negócios em geral, exceto
imobiliários CNAE 74.90-1104 e Reprcscnlantes comelciais e agentcs do comercio de

veÍculos âutomolorcs CNAE 45. I 2-9101.
Ficanrlo as atividades da seguinte tbnna: Àtividade principal - Comércio a

varejo de automóveis, caminhouetas e utilitários novos CNAE 45.11-li0l e Atividades
secundárias - Comércio a varejo de âutomóveis, ca[linhonetas e utilitários usados
CNAE 45.11-1i02. Representrntes comerciais e agentes do conrércio de veículos
automotores CNAE 45.12-9i01 . Conrercio a varejo de peças e acessórios para veiculos
automotores CNAE 45.30-710i, (hntercio atacadista de náquinas, aparelhos e

equipâmentos pâra u§o asropecuár'io; partes c peças CNAE 46.61-3/00, Setviços de
manutengâo e repâraÇão máquinas e equipârnentos para agricultura e pecuária CIiAE
33.11-7/11. Seniços Ce ,ranutençâu e rcparação de tralores agrícolas CNAE 33.14-7112
e Alil,idade de intermediaçâo c agenciamento de serviços e negócios ên) geral, exceto
inrobiliários CNAEI 7 4.9A- l iú4.
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ÔITÀVO TER1TO ADITIVO AO CONTRÁTO SOCIAL DA SOCIEDADE
EMPR"I]TSÁRIA LIMITÂ"DA . MUTUM }úQUINAS E IMPLEMENTOS
AGRICOL^S I,TDIL

Ctáusula Seguuda - Permanesem iaalteradas as demais cláusulas e

condições não modiÍicadas e/ou alreradas pelo presente terrao aditivo.

E, por estarem assim justos e contratâdos, assinarn o presente ins§umento de
Aireração dô Contrato Social, em uês vias de igual teor ê forma para que produza os
dcvidos efeiros )egais e j Lridicos necessfu ios.

Imperatriz,MA, 26 de fevereiro de 20 I 8 .
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AurENTrcaÇÃo Do REGISTRo DIGITAL

A Secretaria da Ileceita Federal do Brasil - Rl'B certiÍica que em I1i0512018. Íbi realizado pam a enlpresa

VUTUM uÁeutxes E IMPLEMEIT{T0s a.cnÍCoLes LTDA. o registro dc cvcntos para sua(s) filiais(s),

confomre segue:

JUCET-tÂ

3ââ',il':3r3.mii;* Eu LL/ os/za\s r,, 4s

ãã313á?3,;i93t3tài,?iiàíiiíí3à9 **
!íuT§}, rriQürÀlÀs E !iíp!6,mr:eos À6RiCO!À§

""'"'!;ff;;ol;Yg; *.-...
sáo r,ots, 1t /05/201Rt.b. êr*rê§â!Àcj1 .6à.9ôv. b!

Protocolo

r s01704 r9

4rs!rre!4!4!o
20t802r0419

.,ltolEveitrr

0$2 / 077

'Nire - _ cNP.l ,-
Avenirla prtltito u,all fetraz. 92'7 I

t 8íl:70419 20180170419 002 / 024 2ls00li I l8l 08.0,11 .69510002-:12 -Avcnida ierÔnimo de albuquerouc, I0

À eâ116ád. dê!Êê docentô, s. iú!,rêr

';'""ii;"i'ii,i'§l§.i,;::":ãi$: :: ;$.?lX;$.'".". Dôs !.Bp.ctivo! po*àis

t\

\
lL

§

a





§Z rew HoUAND

@
lt rlrrtlltrl rt laQl, I N/Ãs

-,.\

,/2p\e.
nrclaRaçÃo DE cREDENCIAMENTo

\'7 
A empresa MUTUM lrÁeunas E IMPLEMENTos a,cúcol-As LTDA, inscrita no cNpJ

n" 08.041.695/0003-23, estabelecida à Av. Prefeito Wall Ferraz no 9271 I 9247 BR -316 - Bairro Lourival

Parente, Teresina-Pl, neste ato representado pelo procurador Sr. Pedro Filho Siqueira, poúador do RG n"

298.1O9-SJSP/PI e CPF. 098.923.113-53, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado nesta

cidade à Rua Cromweel Carvalho n' 1850 Ap. 104 - Cond. Premiere - Jockey Club, pelo presente

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu bastânte procurador o Sr. Ronaldo Santos Costa,

brasileiro, solteiro, residente e domiciliado à quadra 119, casa 13, Bairro Itararó, conjunto Dirceu

Arcoverde I, - Teresina-Pl, portador do RG n" 25666932 SSP/MT e CPF n' 054.482.05 l -78, a quem confere

amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de Beneditinos - PI, praticar os atos necessários para

representar a outorgante na licitação na modalidade Pregão n' 00512020, usando os recursos legais e

vacompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para desistir de recursos, interpôJos, apresentar lances

verbais, negociar preços e demais condições, confessar, hansigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,

dando tudo por bom firme e valioso.

Teresina-Pl. I i de Maio d,e 2020.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO B RASIL

Jr. o

Livro N" 418 Fls. 045

PROCTJRAÇÃO

a,.LL!_ I Traslado

SAIBAM QUANTOS ESTE PÚBLICO INSTRUMENTO DE PROCURA bastante virem, que aos

dias l4 de Junho de 2018, nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, neste Tabelionato, sito

Rua Lizandro Nogueira, I155-Norte. Eu, Katia Maria Aranha Cameiro, escrevente autorizada compareci

no seguinte endereço: Rua Buriti dos Lopes, nr. 399, Bairro São Pedro, nesta capital, ondc encontra-se o

Sócio Administrador do outorgante(s): a frma MUTUM MAQIJINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOIÁS
LTDA. com sede na Avenida Prel'eito Wall Ferraz, n" 9271, Bairro Lourival Parente, ncsta capital, inscrjta

no CNPJ sob nr. 08.041 .69 510003-?3, com Certidão Simplificada expedida em 20104/2018, n6ste ato

representadâ por seu Sócio Administrador o Sr: JORGE BATISTA DA SILVA FILHO, Brasileiro,
Separado Judicialmente, Empresário, Identidade(RG) n" 198.361 SSP PI, CPF(MF) n' 284.046.106-49,

rcsidcnte e domiciliado(a) na Rua Armando Madeira, nr.3450, Bairro São Cristovão, ncsta capital,

identificado(a,/s) pelos documentos apresentados, por ele(a/s) me foi dito que por este público instrumcnto,

e nos teÍmos de direito, nomeia(m) e constitue(m) bastante(s) procurador(res) o(a/s) S(a/s): PEDRO

FILHO SIQUBIRA, Brasileiro, Solteiro, Maior, Empresário, Identidade (RG) n" 298.1O9-PISSP/PI e do

CPF n' 098.923.1 13-53, residente e domiciliado na Rua Cromwell de Carvalho, 1850, Apartamcnto 104,

Condomínio Premiere, Bairro Jóquei Clube, na cidade de Teresina-Pl, e/ou RÂIMUNDO COELIIO DB
OLWEIRA, Brasileiro, Casado, Comerciário, Identidade (RG) n" 8 19.706-PI-SSP/PI e do CPF n'
286.802. 193-04, residente e domiciliado no Conjunto Parque Piauí, Quadra 1 I l, Casa 07, Bairro Parquc

Piauí, na cidade de Teresina-Pl, à quem confere os seguintes poderes: amplos e ilirnitados pâra agir em

conjunto ou isoladanrente, para representâr a empresa outorgante junto às repartições públicas, federais,

estaduais, municipais, autárquicas, comércio em geral, Junta Comercial, ANVISA, Vigilância Saniúria

Estadual e Municipal, Ministério do Trabalho, da Justiça, Receita Federal, Estadual, empresa de economia

mista, institutos, fundações, pessoas Íisicas e jurídicas, junto a todos c quaisquer bancos onde com esta se

apresentar, assinar proposta ou contratos de qualquer nâtureza, abrir, movimentar contas bâncárias,

dêscontar títulos, fazer retiradas, depósitos, transferências de numerários, verificar saldos, extratos de

contas, requisitar e assinaÍ talões de cheques € cheques, prestar e obter informaçôes, avalizar contratos de

empréstimos, aceitar e avalizar documentos de créditos, tais como, Notas Promissórias, contratos de

financiamento, leasing, duplicatas inclusivamente de interess€ da outorgantc, rcqueÍer e assinar

documentos nessc scntido, descontar, caucionar, assinar borderôs bancários, làzer cobranças amigáveis ou

judiciária, retirar cheques devolvidos, assinar recibos, dar quitação, admitir e demitir íuncionários fixando-

lhe salários e atribuições, comprar, vender mercadorias do seu ramo de negócios em nome da outorgante,

representa-la em Licitações Públicas, tomada de Preço, concorrência e ainda, representar a outorgante

junto à sua clientela. especialmente pâra promover cobranças amigáveis ou judicialmente refeÍente as

duplicatas e outros documentos de emissão da rcfcrida firma, cheques emitidos por clientes a seu favor, c

ainda ficando também expressamente proibido o uso dos poderes outorgâdos em títu:os de Íavor,

especialmente em avais, Íianças, endossos, abono ou quaisquer outras garantias em benel'icios de terceiros,
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WÁHDO SOI'ETIÍE SEM EiNENDASEBSURAS

estranhos âos objetivos da fi.ma outorgante, e ainda perante a Justiçâ, constituildo advogado com poderes

da clausula adjudicia e AD NEGOTIO, para propor ou defender direitos e interesses da outorgant€, quer

como autora, ré, oponente ou mandante, receber citaçâo inicial. transigir, desistir, receber e dar quitação,

conÍ'essar, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento desto mandâto. inclusivc

substabelecer, esta com os mesmos fins para outros. (Lavrada sob minuta apresentada). Fica a mcsma com

validade de 2(dois) anos a contar da data desta lavratura. E de como assim o disse, do que dou Íé, lavrei

este instrumento em minhas notas, que sendoJhe(s) lido e aceito assina(m). Dispensadas as testemunhas

instrumentárias na forma do Art. 215, Parágrafo 5o do vigente Código Civil Brasileiro. (O(s) nome(s) e os

dados do(a/s) procr.rràdor(a/es) bem como os elementos relativos a este instrumen foram lornecidos e

confcridos pelo(a/s) outorgante(s) que por eles se responsabiliza(m). Eu, (Katia Maria

Aranha Cameiro), escrevente, o digitei. Eu, kL-4ruaeliã, o subscrevo, dato e a§sino cm p(rblico

e raso. Emolumentos RMOJUPI: R$ 8,37; Selos: R$ 0,50; Total : R$ 50,71.

EmTest"..!Ê-l- da vcrdade

Teresina - PI, 14 de Junho de 2018

P/ Tabeliã blica do I' Oficio de Notas
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§ .tlJ_+ 1
IAGRICULTURE

DECLARAçAO DE IDONEIDADE PARA LICITAR

DECLARO, sob as penas da lei, para fins do PREGÃo PRESENCIAL ol'/2olo,que a empresa MUTUM
MÁOUINAS E IMPLEMENTOS AGRiCOLA LTDA,iNSCTitA NO CNPJ/MF SOb O NO

08.041.695/0003-23, lnscriçáo Estadual 19508439-0, situada à Av.Prefeito Wall Ferraz, no927'l-
BR 316 - Teresina - Piauí, não foi declaradâ lNlDÔllEA pâra licitar oucontratar com a Administração
Pública, nos termos do inciso lV, do artigo 87 da Lei Federa!no 8.666/93 e alterações posteriores, bem

como que comunicarei qualquer fato ou eventosucef ven iente à entrega dos documentos de habilitação

que venha alterar a atual situaçãoquanto à capacrdade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade

econômico-financeira.

Teresina Pl, 11 de maio ile 2020

^"J
LL

Assirratura do Representante legal
Nome: Ronaldo Santos Costa

RG.:25666932
CPF:054.482.051 - 78

Av.Preíeilo Wall Feíaz, Íf92?l-BR 3 t6' Te'esiró - Piaui - Brasil - CfP: Ol.0ZZ-AOO

- cNP., 08.04 L695/0003-21 - Inc. Estadual 19508439-0

v

Fone: (t6) 3220-2000

!Àq,:!qEE!!!!agqinas.com.bí

\

À
Prefeitura Municipal de Beneditinos
Comissáo Permanente de Licitação CPL
Pregáo Presencial no 005/2020
Abertura: 1410512020 às 09:30 hs
Beneditinos - Pl ü
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Prefeitura Municipal dê Beneditinos
Comissáo Permanente de Licitaçáo CPL
Pregáo Presencial no 005/2020
Abertura: 1410512020 às 09:30 hs
Beneditinos - Pl

OECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

.-. Mutum Máquinas e lmplêmentos Agrícolas Ltda, CNPJ n" 08.041.695/0003-23, por intermédio do seu representante
legal abaixo assinado, para fins de participação no PREGÃO N' OO5/2020, para : AOUISIÇÃO DE 01 (UMA)
PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE BENEDITINOS - Pl, em cumprimento do previsto
no inciso Vll do artigo 4.o da Lei n.o 10.520, de 1710ii2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos para pa!'ticipagão no Pregáo supra cilado.

Teresina-Pl, 'Í1 de maio de 2020

1^..ç-1" )u-J-t, Cn1-^
Assinatura do Representante legal
Nome: RonaldoSantos Costa
Cargo: Consultor de Vendâs
RG.: 25666932
CPF: 054.482.051 - 78

.;7
(,--'

AGRICULTURE

AuPrefeito wall Ferraz. no927l -BR 316 - T.resina ' Piauí - BrasiI -CEP:64.022-800

Fone: (86) 3220-2000 - Clr p-I 08.041 .695/0003-23 - lnc. Estadüal 1950E439-0

lv§.rv.mutunlmaquinas com hr
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ESTADO DO PIAUí

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITTNOS - PI

CNPJ: 06.554.7781O00t-29 7-i)'i 
--

;c.i/ I
é

BENEDITINOS (Pf, 12 de Maio de 2020

éo -ç),
FRANCISCO PESSOA DA SILVA JUNIOR

SECRETARIO DA C.P.L

Ae-neannot
url ]bô tànpo. umd 

^ôú 
h;tór'b!

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NOME DA EMPRESA: MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.
NOME FANTASIA: MUTUM MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

CNPJ: 08.041.695/0003-23
ENDERIÇO: AV PREFEITO WALL FERRAZ, 9271, N 9247 BR 316, LOURML PARENTE,
TERESINA, PI, CEP 64.022-800;

TELEFONE: (86) 321G4600

ATIVIDADE PRINCIPAL:

45.11-l-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

ATTVIDADES SECUNDÁRIAS:

33.14-'7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária
33.14-7 -12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
45.11-1-02 - Comercio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.12-9-0I - Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuiírio; partes e
peças

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliarios

OBS: Cadastramento válido ate 3l de Dezembro de 2020
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Portal da Transparência
Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro

de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS
Nome: MutuÍn Maquinas e implementos

CPF / CNPJ: 08041695000323

Data da consulta: 08/05/2020 l9:28:41
Dâta dâ última atualização: 08/0512020 l2:00:06

'fabela tle «lados

DETA
LHAR

CNPJ/C
PF DO
SANCI
ONADO

NOME
DO
SANCI
OKADO

UF DO
SANCI
ONADO

ORGÃO'E
NTIDADE
SANCION
ADORA

DATA
DE
PUBLI
cAçÃo
DA
SANÇÃ
o

QUANT
IDADE

TIPO
DA
SAN
ÇÃo

Nenhum registro encontrado
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Improbidade Administrativa e Inelegtbiltdade

' Jj5
CeÉidão Negativa

Certifico que nesta dala lD7lu5l2020 às 2í:30) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao GNPJ no 08.04í.695/0003-23.

A condenaÉo por atos de improbidade adminisbativa não implica automático e necessáío remnhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle

5EB4.A832.3ABD-4842 no seguinte endereço:

I
L,,,

l

T

Gerado em: 07/0í2020 as 21:30:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSÍIÇA Página 1/1
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TRIBT]NAL DE CONTAS DA UNIAO

CERTIDÃO NEGATTVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: MUTUM MAQUINAS E IIVÍPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.

CPF/CNPJ: 08.M1.695/0003-23

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do atL 46 da Lei n" 8,443192 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta ceíidào os responsáveis ainda nâo
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razào
de intcrposição de recurso com efeito suspcnsivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida à 20:03:50 do dia 08/05/2020, com validade de trinta dias a contar da

cmlssao.

,<í,^
It

;ítta

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio

httns :r./contas,tcu. gor .briords i t-lp:INII)ONEO :V hR IFÍC'.4

Código de controlc da certidão: WDN6080520200350

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidani este documento.
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