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PREFEITURA OE

SÃO JOÃO
DOS PATOS

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - VIA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo n° 2602001/2021

Modaiidade: Tomada de Preços n° 05/2021
Tipo: Menor Preço Global

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de
Limpeza Pública Urbana no Município de São João dos Patos/MA.
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ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
KAL CONSTRUCOESE PROJETOS EIREÜ

Rágina de

Pélp presente instrumento particular de alteração, JUVENAL PEREIRA DE

SOUSA^ brasijeirpí-sclteirp, empresário, natural de Passágem Franca - MA,

nascido em.26/0i/i973, n° do CPF 823.884.823-72 e RG In'?, í.667;991 SESP-
!MA, expedida em 24/11/1991, residente e domiciliado na Rua Nossa' Sra. da
, i I '' ' • '
Cónsqlaçâo, S/N, Bairro Guanabara, Colinas - MA, CEP: 65,69CW}00, respiye

Altèrar á Empresa Individual de Responsabilidade Limitada KAL

CpNStRÚCOES EPROJETOS ElREU, registrada sob o| nIRE 21600048206.
CNPj 01.265:807/0001-19, situada na Rua Prainha, n1'8^, Bairro Centro,
Mirador -MA, CEP: 65.850-000, mediante as coridições e cláusulas seguintes:

CLAÜSULA PRIMEIRA

Altera-se neste ato, o endereço da sedé da EIRELI que passa a exercer
suas ãtividadés nar travessa RUI BARBOSA, N» 255> IBAIRRO -
CENTRO, COLINAS - MA, CEP 65.690-000.

CLAUSUl^ SEGUNDA
Todas as demais cláusulas e condições do seu Ato Constitutivo não abrangidas
:f^lppresente Instrijmehtò de Alteração permanecem em píenó vigor e fazendo
parte ihtegrárité deste para todos ps éfèitòs legais e de direito^ O titular resolve
consolidar as cláusulas presentes noato constitutívo.e demais ajterações, que
passam a ter.os seguintes termos e condições: 1

cUüsuUprímèím

A;Efnpresá Individual de Rèsponsabilidade Ltda gira sob

KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

nome ernpresanaL:



/

CLAUSULA SEGUNDA

O Titular JUVENAL PEREIRA DE SÚUSA declara tiâo possuir nenhuma pútra
empresana moda^^

CIAUSULA TÉÍfM:EIRA

O capital social é de R$ 1,250.000,00/(urh milhão cinqüenta mil.
reais), tbtalmente integíBli^.dq, em moeda corrente nácional pèlò titular.

Patapú^ Único. A; respphsabitfdadè do titular é restrita ão yalpr dp Capital
Social.

ç^MgMfrAq^R-FA
Aemprèsã térh sede na TRAVESSA RUI BARBOSA, N"

CLAÜéuUà^^
;A empresa tem como objeto social:

412Ò-4/pp cpN^^ pE EDIFÍCIOS

36ÕÓ-6/01 ÇAPtÃÇÃÓ^ TRATAMENTO E DZST
ÁGUA;

255rBAlRRO-

ÚBUIÇAO DE

3811-4/00 ÇOLETA RESÍDUOS NÂO PERIGOSOS;

38l2r2/00 COLETA DE RÊSÍDU^^

3821-1/00 TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO Õé RESÍDUOS NÃO
PERIGOSOS; [
4211^1/01, CONSTRUÇÃO DE MPOVIAS E FERROVIAS;

42Í2^p/pp ÇÒNCTRÜÇÃO DE: OBRAS DE arte ESPECXi^^^^

4213^8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E
ÇALÇApAS;

4221-9/03 MANUTENÇÃp DE REDES DÉ DISTRIBUÍDO DE
ENERGIA

PâglhâSda
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A222r7/0r CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE
aGüa, coleta de esgoto E CÒNSTRÜÇOES
EXCETO OBI^ DE IRRIGAÇÃO;

ÇORRELAtÁS,

:4292^8/pÍ MONtAOEM ESTRÜfURAS METÁLIC^;

4311-8/02 PREPARAÇÃO DE MNIfmO E UMPEZA DE
TEMENÒ;

43Í3-4/Ò0 ÒBFÜ^ DE TERlUPtENÃp

4329-1/04 MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE [siCTEMAS, E
ÉC2Ü1PÃMENTOS DE íliüMI^ É SINALIZAÇA^^ EM VIAS
PÚBLia\S>PORTOS E A^

4330-4/04 SERVIÇOS DE PINTUfUV DE EDIFÍÇIOS^EM GERAL;

4399pÍ/03 PBRi^.DE ALVENARIA;

4399^/05 PERFUJUÇÃO EÇONSTRUÇÂO DE POÇOS DE ÁGUA;

4742^/00 ÇOMERGIp VAREII^ aÉrtóCO;

4744^0/99 ÇpMÉRCIp VAREl^A DE MATERIAIS DE
ÇpNCTRUÇÃP ÈM^^

4923tO/Ó2 SERVIÇO DE TRANSPÒRTÉ DÈ Pi^A<3EÍROS -
LOCAÇÃO DÊ ÃÜtÒMÕVEIS COM M<^^^
4924-8/00 TRANSPORTE ESCOÍÃR;

4929-9/02 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE

TlfTEI^UNIÇIPÃj^ INTERESTAD^

4930-2/pX TRANSPORTE RÒDpVIÀ|áp DE CARGÀ> EXCETO ,
PRQDUIPS PERIGOSOS E MUDANÇAS^ MUNigipaL^^^

493P-2/Ò3 TRANSPÒRTÉ RoDÒ^ÁI^O DE PRODUTOS
PERIGOSOS;

7020-4/PP atividades DE CONSULTORIA
ÈMPRESÀÍUÃL, EXCETO CONSULtORÍA TÉCNICA

COLETIVO DE

FRETAMENTO,

EM GESTÃO

Pâginá3da6



7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA;

7Í19-7/Ó1 SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E
GEODÉSIA; I

I

7711-0/00 tpCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR;
7719-^5/99 itÒCAÇ^O DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTÉ,
(CAMINHÕES, CAÇAMBAS EETC);

8129-Ò/pO ATIVIDADES QE LIMPEM
ÀNtERlORMENtE (LÍM DE RUAS).

CLAUSULa SEXTA

Oiinfclp^das ÃtMdadjss se deu a partir de05/06/1996, considerando seu prazo
de duração por ternpo Indeterminado.

CLAÜSULAS^^^^^
Ap témfijhò de ,cada exercfçio, em 31 de dezembro; o administrador prestará
còhtási justificâdàis^dè súã adrninistfá^p, procedéndp â elaboração do
JnvéntáHb; :dò baián^ de rWultado: econômico,
cabendo aoernpfôsádb, ós lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA ÕITÀVÀ

Administração- da empresa caberá a JUVENAL PEREIRA pE SOUSA
podèndo nomear: teràelrps, sendo pbréni necessário súa qualificação, e
mediànt& aposição no feçho do Contraio)^, çorti podéres e

lâtribuiçdõs de représôntar a empresa^ ispladamente, ativa' e pássivameíite,
judicial e; extrajudicialmente, perante tpdas>éerépartij^es;e entidades públicas,
municipais, <estádüais e federais, inciüsjve autarqüíasj bánro^^ instituições
.^finandêiras.é tefçeiròs '̂ rri geral, efetuando todos os negócios de interesse da
ériiprésa,.autorl:ra^^ uso do nome empre^riai.

SEM CONDUTOR

NAO ESPECIFICADAS
h-i' :.v u

CLAUSULA NONA

Õ:Áçimlnístradpf ppderá.realizara retirada Pró-Labore. consideiando os
Ihte/ésses da ámpresã e as limitações da Legislação vigente.

Página 4 da 6
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CLAUSULA DÉCIMA

Õ Administrador declara, sob as penas da Lei, que não esta Impedido de
exercer a Administração da empresa, por Lei especial, Ou ém virtude de
cOndénaçâo criminal,;0u por.se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
àiridá^ qüei tempqrariarhentè, o acesso a cargos públicos,- ou por crime
fòliméhtar; de prévarícação.; peita oU suborhó. Ooncüásão| peculato! dú contra ã
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra! normas de
defesa' de^ concoiTênciá, contra as relações de consumo, 'fé> pública, ou a
propriedade (art 1.011,,Lei :ip.406 de 10/0172.002) |

E, fiima a presente Alteração doAto Constitutivo ç»m Conspjida^p, em 01
(úmá) via. de feór.indò: após pàtàb corripélèrite ái^uivamento na JU.CEMA
(JüntarÇqmercial do Estado do Maranhão). |

COLIh AS-MA; 10/03/2020

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA



MÍNISTÉRlp DA ECONOMIA
asf^terla E^çlal deDôsbun^

âe Govemo Digitai
;biepartamentò Natíonai deRegistro Empresáríát e integra^o
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ASSINATURA ELÈTRÔNICA

Certiflc^rnos que õ.ato da empresaCÕNSfRUCOÈS £ PRÒJÉfÒO EIRlM Qpnsta assinado dígitalmente por.

CPF "iNòme- ^ - - •• •• - - - - ^

,:82388482372 _ JÜVENÁL PEREIRA DE Spu|S . 1 .

JÜCEMA

CBRXinCO o ssszsnto &a 27/03/2020 11:11
.PBOUOCOZA: 200203399 OS 27/03/2020. CâDXOO M;?nn2rXC»CÍtO:
12001391607. HISIi:2160004S20€..
na cossTmreoKO-s projssos kzbsz.z

UIÍaa nMr«aà.!(ódxri.9ttèa lí»nd(mca
BSZRSt/ÜUA^^OBIUa

SAO L0t8> 27/03/2020
«m.«^úrMAfaeai .oa.90W.br

SCra 202002023S
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25/03/2021
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Ministério da Fazenda |
Secretaria da Receita Federal do Brasil

j
Comprovante de Situação Cadastra! no CPF

N° do CPF; 823.884.823-72

Nome: JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

Data de Nascimento: 26/01/1973

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 13/09/1997

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 07:19:16 do dia 25/03/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 663B.C210.461 E.BÉõC

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"

(Modelo aprovadopela IN/RFB n° 1.548,de 13/02/2015.)

1/1



Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art 17 da Instrução Normativa n^ 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 01.265.807/0001-19 ,
Razão Social: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI ]

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

TRAVESSA RUI BARBOSA, 255 - CENTRO - Colinas / Maranhão

Observações:
A veracidade das informações poderá ser verifícada no endereço www.comprasiovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 | a Lei n* 8.666, de 1993

Emitido em: 02/02/2021 10:59 1 de 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

(

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDÍCA

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
01^65,807/0001-19

MATRIZ

COMPROVANTE DEINSCRIÇÃO E DESITUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIREU

TITULO 00 ESTABELECIMENTO {NOMEOE FANTASIA)
KAL ENGENHARIA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41,20-4-00 - Construção de edifícios

OATAOE ABERTURA

20/06/1996

PORTE

EPP

CODIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Í
36.00-0-01 - Captação, tratamento e distribuição de água
36.11-4-00 - Coleta de resíduos não^iigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos |
38Jt1 -1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos I
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias |
42.12440 -Construção deobras dearteespeciais '
42.13440 -Obras de urbanização •ruas, praças ecalçadas j
42.21443 - Manutenção dáredesde distribuição deenergia elétrica I
42.22-741 • Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de
irrigação. |
42.92441 •Montagem de estruturas metálicas |
43.11442 - Preparação de canteiro c limpeza de terreno i
43.13-440-Obras de terraplanagem |
43.29-144 • Montagem e Instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos '
43.30-444 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.99-143- Obras de alvenaria I
43.99-145 • Perfuração e construção de poços de água 1
47.42440 • Comércio varejistade materialelétrico I
47.44449 •Comércio varejista de materiais deconstrução em geral |
49.23442 >Serviço do transporte de passageiros >locação de automóveis com motorista <
49.24440 -Transporte escolar

CODIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
2304 - Empresa individual de Responsabilidade Umftada (de Natureza Empresári

LUGKAXXJUKU

TV RUI BARBOSA
NUMERO

255
CUMKLEMENÍUi

CEP

65.690-000
6AJRRC/0ISTRIT0

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KALCONSTRUCOES@OUTLOOK.CQM

ENTE FEOERATT/O RESPONSÁVEL (EFRJ

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SrrUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL

MUNICÍPIO

COLINAS
UF

MA

TELEFONE |
(99) 8258-1175/ (96) 9S374687

DATA DASITUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

DATA DASITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido nodia 11/01/2021 ás 09:24:48 (data e hora de Brasília). Página
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NUMERO OE [NSCnÇAO
01.2e5^07/a00M9
MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SlTUAÇAO
CADASTRAL i

OATAOEAfiERTURA

20/06/1996

NOME 0UPRESAR1AL

KAL CON6TRUCOE8 E PROJETOS EIREU

COOIOOEDESCRJÇAOOASATMOAOES ECONÔMICAS SECUNDARIAS f,
49.29'942 - Transporte rodoviário colftivo de paeiagelroe. eob regime de fretamento, Intermunlclpal. Interestadual o
Internacional |
49.30'2>01 -Transporto rodoviário do carga, exceto produtos psrígoaoa e mudanças, municipal.
49,30-243 -Transporte rodoviário de produtos perigosos {
70.20-4-00 - AUvIdadts de consuftorla am gsstlo empresarial, exceto coniuitorla táenica especifica
71.12-040 • Serviços de engenharia I
71.19-7-01 -Serviços de cartografia, topografia egeodásia {
77.1l-0i00 • Locaçaode automóveis aemcondutor ^,
77.19:5-99 - Locação de outros meios do transporte não especificados anterlormonte, sem condutor
81.294-00-Atividades de limpeza nOo especificadas .anteriormente |.

ÇODIGO E DESCRJÇAO DANATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de RetponsabSIdado Limitada (ds Natureza Empresárl

LOGRADOURO

TV RUI BARBOSA

CEP

65.690400
BAJRRO/OtSTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
KALCONSTRUCOES@OUTLOOK.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (GFR)

SlTUAÇAOCADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DEsrrUAÇAOCADASTRAL

SlTUAÇAO ESPECIAL

NUMERO'

255

MUNICÍPIO

COLINAS

COMPLEMENTO
<•*«»•*• I

UF

MA

TELEFONE |

(99)6258-1175/ (96)95374687

DATA DASlTUAÇAO CADASTRAL
U3/11/2UU9

DATA DASlTUAÇAO ESPEOAL

Aprovado pela InstniçAo Normalíva RFB n® 1.fifia. de 77 de dezembro de 2f)1R

Emitido no dia 11/01/2021 às 09:24:48 (data e hora de Bras(lla). Página: 2/2
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

NOME EMPRESARIAL:

CAPITAL SOCIAL:

01.265.807/0001-19

KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

R$1.250.000,00 (Hum milhão, duzentos e cinqüenta mil reais)

OQuadro de Sócios e Adminlstradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é oseguinte:

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:
JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

65-Tituiar Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou cçmparecer a uma unidade da RFB.
Emitido nodia22/01/2021 ès 11:27(datae horade Brasília).
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I

::: Coh^Ba SINTEGRA/ ICMS

SmJEÚÍiA/ICálS
Cummf

ÚáU'MW^

RosulUdo da Consulta SiNTEQRA/tCMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC:-Q1^6S^07/0001-19 Inscrição Estndual: 12.4S260fi-3

(Ullô sodal: KAL CON^UCOES E PROJETOS EIAEU
Redime/M>uraçfoV SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO.

Logradouro: TRV RUI BARBOSA

Número: 255 Complemento:

Bairro: C^TRO.

Mutlidplo: COUNAS UF: MA
CEP: 65690000 DDD: Telerono: 81478323

INFORMAÇÕESj:OHPLEHENTAR^
CNAE Prtfidpaí: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EplFlCIÒS'

CNAes^cundá^
Código > Oss«1ç8o CNAE

iCON^UÇtoOE AEbES DE ABASTECMENTD ÒE teUA, CÒLETA DE E5CÓTO E
íCONSTRW^ÔES CORRELATAS, KCET0;08Rtó0E IRRIGAÇÃO "" i' "

4292801 MONTMÊM OÈ ESTRUTUíyLS^ETÁUCAS,
43Ú802 .PREFÃRAÇÃO DE cÁmEIRO EUMPEZA ^TERRENO
4313400; OBRAS DE TERRAf>L£NACEM

43291<^ ;M0NT«5eM_E ItiSTÀUqAp DE StSTB4AS"e£<^IPAMENT0S Og JI^MINAÇÂO 6
l-i

i,4330404 [SKIVIÇOS OE PINTURA OE EDIFÍCIOS «i.CERAL

^3Mip3 roSRASDEÁO^NARtA
1^99105; póifUBÀ^écbfí^ú^o dé'k>çosõe'âgua
>4742300 '-COMÉRaOV:OlEl(STADEl4ATERlALB^nua)

1SINALl^AOEM VIAS PUSUCAS. PORtOçS EAEROPORTOS

4744099 ^CÓH^d VAREJISTA OE MATERIAIS ÒECONSTRUÇiLO EM GERAL

.3600601 !CAPrAÇAO,-TRATAMENTOEOISTRIBLn^DEAGUA
^SERVIÇO OE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇto OE AUTOMÓVEIS COHIViíaoi í mjTORjsTA I

4924800 rTRANSPORTE^COLAR

;TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PtôSAGEIROS, SOB REGIME OEFRE1AM»«T0,
rlHTERMUNlCÍPAt, interestadual E INTERNACIONAL4929902 1

/omini íTRAKSFORTE RODOVIÁRIO DE ÒVRGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS I^KUDAI^S,, „uH,Qp^L

493Ò203 ;TOANSPORTE ROOÒVlÁnib DE PlUlOUTbS PERIGC»OS

' ATIVIOADES DECONSULTORIA EHGEST^ EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORU
TÉCNICAESPECÍFICA " - - .r - :

: 7112000 : SERVIR OE ENGENHARIA

17119701 f^yiÇOS OE ÇAinOGRAnA, TOPOGRAFIA EGEODÉSW
17711000 [lÕcAÇÁO DE automóveis SEM (SNDUTQR
-niáftM i N ÕUTRÓS meios DE TRANSPORTE NÁO ESPEOFICADOS ANTÉRI<»M&<lTE,

- • iSa^OJNDUTOR • •' 1; ^

3811400.'.COLErA DERESÍDUOS NÁCVPER160S0S

eiZMOÒHÀTIVIDÁDES de ÚMPE2A NÃO ÉSPEanCADAS ANTERIORMENTE

3S1220oTcOLeTA ÕE RESÍDUOS PERIGOSOS
3821100 ; TRATAMENTO £ DISPOSIÇÃO RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

42Th01 :CON5TRUÇÃODERODO\NAS'ErêRRÒVÍAS<

4212000 [construção DE peRA^DE-ARTE ESPIAIS
:421380ajO8R/^ D^URBANIZACÂO-RUAS, PRAÇAS ECALÇADAS
4221903 fMAWJTENÇÀÒ DE REDES CE DISTRmUtÇÃO DE^ENERGIA ELÉTRICA

SlUiá^ô Cadastral Vigente: HABILITADO
Datad^SbjaçSo Cadastra» 07/09/2020

..OBRIGAÇÕES

NFea Ddrt[rúã.{CNAE'&)i 18/06/2019 - (Devido emIssSo voluntária),

EDF.a partir, de; 26/11/2014,

CTE.ã p3itírde:-0i/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DETRANSPORÇÈ),

jkàSArií^/íf.m



11/01/2021 :::_Cám^.SimBGWKl ICMS d

ObservBcSõ: Os dados scima estfio baseados em iríformaçaes fòmeddas p^ pràprio
' cènthbufnts cadas&ado.NSo valemiramo c^rdSó.desua efètivaexfst^âa ^e^to e de;
- dlrcitoj.n3os9oopon{vcíâ&rázcnda c'nchic<ducm';a'rc$pdn's«bil(dadcèrlb'utáda.
' deHvada dc'op«raç3«9:com el« ajustadas.' - '

.Data da Consuitãi 11/01/2021

Númeró da Consulta:

, COi*'.



rtiitiroaii ii(

COLINAS

PREFEITURA DE COLINAS j
SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

CNPJ:06.113.682/0001-2S |
Pc Dias Carneiro, 402 - Cèntr^o, j Colinas - MAi CEPr eSBOO-OOC

05/02/2021 08:28:51

USÜÂRIO:RONNALD

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL. 1

lnsc.<Murilclpal:

Razão social:

Nome Fàntaslá:

Insç. Junta Com.:.
. CNPJ:

Insc. Estadiiai:

'VinçulaçSo:

^ ""^ureza Jurfdica:
Classificação:

Data.de Inclusão:

;Data dè. Início:
MEI:

Iséntò ISSQN:

^isento Alvará:
Data de Constituição:

6800-9 ' Situação: ATIVA
KALCONSTRUCOES È PROJETOS EIRELI

KAL ENGENHARIA

P1,265.0O7/OOO1,t19

ENTIDADES ÊmPRE^ARÍÀIS , ,
EMPrêSA INDIVIDUAL DERESPONSABIUDÁDE
EPP - EMPRÉSA DE PÈQ^^
07/04/2020 11:58:13

•20/06/1996

NÃO
NÃO

NÃO
•20/06/1996

ENDEREÇOS 1l. -

Tlpo' Logradouro
comercial TV RUI BARBOSA

Número Bairro- .

255 CENTRO;
1 Cidade

CpLINASrf*^

integrantes!qsã ^

Resp. Legal CPF/CNPJ
X- 823.884:823-72

Nome^azâo Social
JUVENAL PEREIRADE SOUSA

OiretxSubstiiüfo de Deparf
doCnftrrft^^^yi^Tn-ral
ARecacJaçao.rribútârfa

% Sociedade
100

' SERVENTIAEXTRAJUDICIAL DO 2" OFÍCIODE COLINAS-MA
_ . NBYIANESLVADSBOUSA.OPICI&LA . >•- -i "Si
RUAJOSe MARIA LUSA. CINTR0.N*iei,i;i3UNAS.UARAhHAC,TEL.[»Q3^U.1BSQ ^

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERI
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST.
VERDADE. DOU FÉ. ColInss/MA, 24/03/2021 1
SELO AUTENr029619JYGGS2THEZNRQQ1T

/iJâIt9&UOr^ iJkô^
YRaro Natarruan Barbosa DIbs • Eacrevents
emgl Rt 4,0rTJ: RSS,6BFA0EP;Rt 0.1BBElilP: Rt D.IBFERC:RSS,138«lo; Rt a.OaToUI;RI 8.12

Data Adesão

10/03/2020
Data Saída



^0^

rscrtiTUK* Dt
COLINAS:

PREFEltURA DE COLINAS
S^ECRÉTARIA DE ADMINÍSTRAÇAO 1

b.n- ^ W-113.682/Ò001í25Pc Dias. Carneiro. 402- Centro. | Colinas -MA. CEP; 65690-oob

Ficha Cadastral dá Empresa
atividades cnae

Principal . io da AtividadeATIWMOES Cfl«P^ NAO, ESPECIFICADAS «ÍTC»ORU^
t^DeoUTROS«|MOf.TRAN8PÍnENA;,ESN^
lOCACAO DE AUTOMÓVEIS CONDUTOR

CAHT06ÍWFIA. T<»0GIWIA EK0CS3IA
SERMCOS KENQEWiUUA

g««MODéC0»»..T»«:c«0E.TA0EM™E»^
WNSPOTOJWOOVtABíO«PROOÜTOS PERI00SO3'
TOAWPORTEflòOÒvi^reCAROAaW^

PASa^mOS, GOB reÕWE DE FRETAUENTO, [NTERUUIMÕ"

SERVIÇO OETRWSPW^ MPASSAGeBI^
COUERCO VAREJBTA oeMAIEi^ DE (^grauCAO

:C<»«HCIO VAREJÍSOA Cf MMsÚw. E^KO
cCOtrtróU^MPOÇOS MAGUA

OBRAS DEAtV&JWA" " - "

'SERVIÇOS 0£PBJTWA DE SffíCJOS ÉU CBWL

OBWOETERRAFlEíiAGEIil ' •

CAKTBRO EUMPE2A MTÉWfNO
MONTA^SU KESTRUTUÚS UETALAAS

«AWnÔfflW OE ROJES DsSffiUKAO DE ENERG^
««M DEwawBACAo. ruas; «WC^

CORSP^ÜCAO DE C»FtM DE ARTEESPEClAa
CONSTRUÇÃO DETOooyús ErawoyiAs
TRATAUOflp 6OISPOSICÁO DE RESiOÜÒS NÃOPEWOOSOS
ÇOtETA DE RESajuOSreràoTOOS
C«^ACE_[5E»U0S NAOPBWSMÕS

CA^ACAO.TRÀTM<ãfrO EOIS^USUICAO DEAOUA
Çffl^^UCAO ÇSBJncios

uadramento

Base:de. Cálculo
1

1 I

; I
1 '
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

05/02/2021 08:28:51
USUÂRIO.RONNALD

Data Inclusão Daài Encemimento
10/03/2020
;l0/03/2020
.10/03/2020
10/03/20^
10/03/2020
i0/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03Í^020
10/03/2020
10/03/2020

10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
10/03/2020

10/03/2020

10/03/2Ò20
10/03/2020
10/OM020
10/03/2020
10/03/2020.
10/03/à)20
1Ô/03/2Ò20
10/03/2020

nquadramaiitõ
W-ISS SIMPLES NACIONAL Data Início

10/Ó3/2020
Data Encerrámento

CONTATOS

^po
iONE
•'ONE

desçriçAo
9895376687

9982581175

J ^
DifElor^bstituto de peparlam

Ir finrfilaniirii^pnirMn
Arrecadação Tribulãflã

SERVENTÍA EXTRAJUDICIAL 002« OFÍCIO DE COi imaq ma I
(UIIWVUMU» .MAW

leui^ *lââS-mDOU FÉ. Colinas/MA, 24/03/202
SELO AUTEKfT-n3f)f)^ff;^MvsMBTRfllflY,fmf.jy

J/i^ZQ^UõàmuOr- UÍU



25/01/2021

MINISTÉRIO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVADA UNIÃO I
Nome: JUVENAL PEREIRA DE SOUSA
CPF: 823.884.823-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geraí da Fazenda Nacional (PGFN). |

i

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmtiito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art 11 da Lei n^
8.212, de 24 de julho de 1991. |

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br>. ou <http://www.pgfn.gov.br>. |
I

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:04 do dia 25/01/2021 <hora edata de BrasiIia>. |
Válida até 24/07/2021.

Código de controle da certidão: C146,497B.61F2.FD6A

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



1S/02/2021

MINISTÉRIODAFAZENDA
SecretariadaReceitaFederaidoBrasil
Procuradoria-GeraldaFazendaNacional

CERTIDÃOPOSITIVACOMEFEITOSDENEGATIVADEDÉBITOSRELATIVOSAOSTRIBUTOS
FEDERAISEÀDÍVIDAATIVADAUNIÃO,

Nome:KALCONSTRUCOESEPROJETOSEIREU
CNPJ:01.265.807/0001^19|
RessalvadoodireitodeaFazendaNacionalcobrareinscreverquaisquerdividasde
responsabilidadedosujeitopassivoacimaidentificadoquevieremaserapuradas,ócertificadoque:

j
1.constamdébitosadministradospelaSecretariadaReceitaFederaldoBrasil(RFB)com

exigibilidadesuspensanostermosdoart151daLein^5.172,de25deoutubrode1966-
CódigoTributárioNacionaJ(CTN),ouobjetodedecisãoJudicialquedeterminasua
desconsideraçãoparafinsdecertificaçãodaregularidadefiscal,ouaindanãovencidos;e

ZconstamnossistemasdaProcuradoria-GeraldaFazendaNacion^(PGFN)débitosinscritos
emDividaAtivadaUniâo(DAU)comexigibilidadesuspensanostenriosdoart.151doCTN,
ougarantidosmediantebénsoudireitos,oucômembargosdaFazendaPúblicaemprocessos
deexecuçãofiscal,ouobjetodededsãojudicialquedeterminasuadesconsideraçãoparafins
decertificaçãodaregularidadefiscal.

Conformedispostonosarts.205e206doCTN,estedocumentotemosmesmosefeitosdacertidão
negativa.^
Estacertidãoéválidaparaoestabeletímentomatrizesuas,filiaise,nocasodeentefederativo,para
todososórgãos8fundospúblicosdaadministraçãodiretaaelevinculados.Refere-seàsituaçãodo
sujeitopassivonoâmbitodaRFBedaPGFNeabrangeinclusiveascontribuiçõessociaisprevistas
nasalíneas'a'a'cfdoparágrafoúnicodoart11daLein°6.212,de24dejulhode1991.

AaceitaçãodestacertidãoestácondicionadaàverificaçãodesuaautenticidadenaInternet,nos
endereços<http://rfb.gov.br>ou<http:/^vww.pgfri.gov.br>.!

I

CertidãoemitidagratuitamentecombasenaPortariaConjuntaRFB/PGFNn"1.751,de2/10/2014.
Emitidaàs10:26:13dodia15/02/2021<horaedatadeBrasilia>.
Válidaaté14/08/2021.
Códigodecontroledacertidão:5D33.A99E.BC15.24BA
Qualquerrasuraouemendainvalidaráestedocumerito.

rs

tr

1/1



22/01/2021

BRASIL Acesso à informação

Confirmação de Autenticidade da Certidão

' I 11 Participe | | Serviços Legislação Canais

POfM
::: :xr:::Receha Federal ú

r?"'' h- CERTÍDÃÓ, „||
r -XEzizxo:

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 01.265.807/0001-19

Data da Emissão : 09/07/2020

Hora da Emissão : 09:31:31

Código de Controle da Certidão ; 42F0.B4A2.0EC5.152B

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 09/07/2020, com validade até 04/02/2021, considerando
prorrogação de sua validade pela Portaria Conjunta n°555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta n"
1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Página Anterior

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cer1idao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N"* Certidão: 131568/21 Data da 25/02/2021 15:50:20

Inscrição Estadual: 124526063 CPF/CNPJ:01265807000119

Razão Social; KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

Endereço: TRV RUI BARBOSA, 255 CEP: 65690000

Telefone: (98)81478323 Município: COLINAS UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no. sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, dè 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

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

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/06/2021.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 05/C 3/2021 13:18:36



'M ÜiUUü.

Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

NO da Certidão: 131568/21

Data de Validade: 25/06/2021

Data de Emissão: 25/02/2021 15:50:20

Inscrição Estadual: 124526063

CPF/CNPJ: 01265807000119

Razão Social: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIREÜ

I Nova Ccv lúí II Lmi>ritviir

Desenvolvido peia St-fa^/COTEC - 2005-2009



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 010355/21 Datada 15/02/2021 15 17:48

Inscrição Estadual: 124526063 CPF/CNPJ:01265807000i19

Razão Social: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

Endereço: TRV RUI BARBOSA. 255 CEP: 65690000

Telefone: (98)81478323 Município: COLINAS

V

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas, procedidas nò sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da ieí n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei r\° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo:205 da lei n° 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, èm

nome do sujeito passivo acima identificado. |

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/06/2021, |

Aautenticidade desta certidão deverá serconfirmada no endereço: !
http.7/portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

\}^

Data Impressão:. 05/03/2021 13:19:07



10/03/2021 ::: Certidão Negativa de Débito :::

úM6ÊijMim

Resultado da Validação da Certidão NegatIvaDividaAtIvade Divida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

N» da Certidão: 010355/21

Data de Validade: 15/06/2021

Data de Emissão: 15/02/2021 15:17:48

Inscrição Estadual: 124526063

CPF/CNPJ: 01265807000119

Razão Social: KALCONSTOUCOES E PROJETOS EIRELI

I i-Jtiva Con?<;:t- || Imprimir'!

O«5«t)"0!vit;o pe!â Sífa,:,/C0i'EC

v/

slstemas.sefaz.ma.qov.,gov.br/certÍdoes/jsp/vaIidacaoCertidaoNegatívaDividaAtiva/validacaoCertídaoNegatÍváDividaAti\ sResuitado.Jsf

A

%

1/1



COLINAS

PREFÊItURÃ DE CÕLiNÁS
SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.113.682/0001-25
Pc Díás Carnoirò, 402 - Centro, {'Colinas - MA, CEP; 65690-000

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N]';972/202p
AUTENTICÃÇAÓ:71D7232B9FED020CÀ23729017873Q89É

29/12/2020 08:43:24

CERTIFICO, a pedidò da pessoa ihtéressadà, que o á èfnprésa KAL CONSTRUCOES E
PROJETOS EÍRELI, devidamente Inscrito sob o ÇNPJ 01.265.807/C^01-19. situada à TV RUI
BÁRBÓSA, 255:ÇENTRO, encontra-se quites com os tríbutos.municipais. O Requerente pretende
com esta, fazer prova de Quitação de lributosí não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidãoierâ Validade;até 29/03/2021.
Ressáívadô âPréfeitura ô direito dé cobrar dívidas que venham a sèr apurãdãs.

COLINAS-MA, 29/12/2020:

Josí <JZ

serventia EXT^UDIÇW. 002» ofício de COLINAS.MA

CERTÍFICO QU-A thl^

24/03/2021 16Í<5^rSELO ÃUTENrO?aR1flVfti.tQgy|pYf|ii[iiif^f)

- • - •

HnDAÚ



COLINAS

RI^FÈITURA Di CÕMINÂS
SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO

CNpa: 06.113.682^001-25^
Pc Dias Càmèiro; 402- Centro, jColinas-MA. CEP: 65890-000

29/12/2020 08:44:53

CERTÍDAO NEGATIVA DE DfyiDA ATIVA MUNICiPALkNDA 973/2020
i i

ÀlfrENTIÇÀÇÃO:2131B4C76B4pCBÔ^p06A5Ç32^2B6^

CijíltÍFiCO a 0èdídb da pèissoa intemssada^ quéá èmprBsa
ElipU/Insçriíaspb òCNPJ; 01)265.80^^^
Nesté K^unícípioí ih^h%-sè:qü com os tributos muniã^ barntçomo olivro delpfVJbA-
ÁTiVA deste desta préfeitüte> nada^n rio desrespeito a dèbido em nome
dáréteiida empre^; ÒRequerente pretende Quitação deTilbutòsv não
^dénddéèlr^sa#^ finá.
A Referida Certidão tete validade até:29/03/2021.
t^essalvado àRrefeiturà odlreitoide cobrar dívidas que veriham aser apuradas.

CGLINAS-MA^ 29/12/2020;

Atít-SáC

SERVBJTIA E)n'RAJUDICIAL DO Z' DF CIO DE COUNAS.MA
NEYLUIEeiLVACE80USA'0FtCIAIA ,

RUA JOSÉMARIA LIMA, CENTRO COLINAS • W RANHÂC, TEU(B9}T^.ieSn

VERDADE. DOU FE. CelInas/MA, 24/03/2021 1

AJw9i^jL(w kúilh
~Ykaro Natarruan Baitoaa Dias • Escravents

EmBLRS4,0rTJ:Rt O.StPAOEP: R$&,1BFELn>:R$0,1SFERC: R$ O.USale: RS O.OBTeUl:RS6.U

CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIACONFERE^M O
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. DA QkSin

t

^OfccM



rgircituRJk t)[

COLINAS

Secretaria de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

2021

ÍI18C. Municipal
580Ó-9

CNPJ

01.265.807/000M9

Ní
UKsSís:

Data daCon <^|
10/03/2» i- i

Nòme/Razão Social

KÁL GONSTRÜCÕES Ê PROJETOS EIRELI

'DehominàçãpComercial
I^L engenharia

Naturéu Julrídl^
.'sociedade emprêsâría LIMÍTADA

Vinculaçâo
ENTIbAÓES eWrESÀRIAIS

uiZS:
E »"3'Z 4 a I
ui P e I
»CO =

^ <•«" i< o u. I

â§g!
Atividade Principal

. 4120400^NSTRÜCAjo DE ÉÓiRaÒS'

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividades Secundárias
36(»6Ò1 • CAETACAO; TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEAGUA
3111400• CCLETÁ DERESÍDUOS NAO-FERIGOSOS
^122<M ' COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

3821100 .mTAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS
4211101 -CCWSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

421200Ò -CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DEÜRBANÍZACAO - RUAS, PRAGAS ECALCADAS
4221903- UANUTENCAÓOÉ REDESOÉ DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA ELETRlCA

Sui
(O

4222701 ^CONSTRUÇÃO OE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIC

locauzaçAo

Quadra Bairro

CENTRO

Código de Autenticação

Número

255

Date de Início

10/03/2020

Logradouro

TV. RÜÍ BARBOSA
Complemento

Date de Cadastro

07/Ò4/2Ó2Ò

Informações Adicionais

Validade

31/12/2021 Bg009BEB804FA097C04D226A8BA5102E

Regai j
Sc-í-í-ia-i;.'Ju

Fclèna; "
J.Í5L '.05 i

CQLINAS-MA,12de jánelró de 2021 ^

ÒPRESENTE ÂLVARA DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL APISÇALIZAÇÃ]

12/0172021 10:11:07

de CírartíenaçiD fiscal c
AaEíatíaçaí fnbutcji

i

1
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16/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

CAIXA ECONÔMICÍ^ FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Imprimir

Inscrição: oi.265.807/oooi-i9
Razão SociaiiKAL construcoes e projetos eireü
Endereço: trav rui barbosa 255 / centro / counas / ma / 65690-ooo

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

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

Validade:03/03/2021 a 01/04/2021

Certificação Número: 2021030303153275994324

Informação obtida em 16/03/2021 10:56:13

A utilização deste Certificado para os fins previs
condicionada a verificação de autenticidade no
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1/1



Histórico do Empregador
Dúvidas mais Freqüentes | inicio | V- 1.1

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 01.265.807/0001-19
Razão social: KALCONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

Data de

Emissão/Leitura

03/03/2021

11/02/2021

23/01/2021

04/01/2021

16/12/2020

27/11/2020

08/11/2020

20/10/2020

01/10/2020

12/09/2020

24/08/2020

"^^/2020
17/07/2020

28/06/2020

11/03/2020

21/02/2020

02/02/2020

14/01/2020

25/12/2019

06/12/2019

16/11/2019

28/10/2019

09/10/2019

20/09/2019

01/09/2019

13/08/2019

25/07/2019

Data de Validade

03/03/2021 a 01/04/2021

11/02/2021 a 12/03/2021

23/01/2021 a 21/02/2021

04/01/2021 a 02/02/2021

16/12/2020 a 14/01/2021

27/11/2020 a 26/12/2020

08/11/2020 a 07/12/2020

20/10/2020 a 18/11/2020

01/10/2020 a 30/10/2020

12/09/2020 a 11/10/2020

24/08/2020 a 22/09/2020

05/08/2020 a 03/09/2020

17/07/2020 a 15/08/2020

28/06/2020 a 27/07/2020

11/03/2020 a 08/07/2020

21/02/2020 a 21/03/2020

02/02/2020 a 02/03/2020

14/01/2020 a 12/02/2020

25/12/2019 a 23/01/2020

06/12/2019 a 04/01/2020

16/11/2019 a 15/12/2019

28/10/2019 a 26/11/2019

09/10/2019 a 07/11/2019

20/09/2019 a 19/10/2019

01/09/2019 a 30/09/2019

13/08/2019 a 11/09/2019

25/07/2019 a 23/08/2019

Número do CRF

2021030303153275994324

2021021102043069118608

2021012302400840777772

2021010402184,103889470

2020121602581812747850

2020112702362Í180189002

2020110801022168131223

2020102002013388474350

2020100101540358953030

2020091202330962421502

2020082404240,187445389
2020080503231í 55191636

2020071703082996856106

2020062806193783675573

2020031101544445363854

2020022102374223373603

2020020201053653044304

2020011403145796473572 '•

2019122503415355610970

2019120602485207784922

"2019111603185983159502
^ ^

2019102801332114072325

2019100903533035017202
201909200329384891129?^
201909010509087117^37
2019081303030Ó8246119^

2019072502500704959399.



Data de

Emissão/Leitura
Data de Validade Número do CRF

06/07/2019 06/07/2019 a 04/08/2019 2019070602282743867053

17/06/2019 17/06/2019 a 16/07/2019 2019061701283220514799

29/05/2019 29/05/2019 8 27/06/2019 2019052902411116556536
1

10/05/2019 10/05/2019 a 08/06/2019 2019051003171939622011
1

21/04/2019 21/04/2019 8 20/05/2019 2019042101164629897951

02/04/2019 02/04/2019 a 01/05/2019 2019040202555288451975
1

14/03/2019 14/03/2019 a 12/04/2019 2019031403045442118830 \/
31/03/2001 31/03/2001 a 30/04/2001

28/02/2001 28/02/2001 a 31/03/2001 I i
1

31/01/2001 31/01/2001 8 28/02/2001 •

Resultado da consulta em 04/03/2021 14:54:15

Voltar



?o:>ER JÜDICIÃRIU

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS T iU^BALHISTAS

Nome: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.265.807/0001-19
Certidão n°: 26970118/2020

Expedição: 13/10/2020, às 11:09:52
Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.265.807/0001-19, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no' art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, dei 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2

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

Páyina i de l

responsabilidade dos
(dois) dias

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho'^quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia]



CERTIDÃO OE REGISTRO E QUITAÇÃO C A A<
"PESSOAjurídica: V-KCA-MAí

Lei Federai N** 5194 de 24 de Desembro de 1966 f

..ConselHoRegional de Engenharia e Agronomia do Estado do'Naránhfio

Págliiá 1/2

NO 838980/2021
Etnlsiao: 13/01/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: dOAYy

CEfrriFICAMO.S qiis a Empresa mendonada encm^va^Q registrada neste C«nSc^Ki,i^ Támaa'dB Lei5.194/66, cbnfofme'as''dedos fai^iréssós
nesta certidSo. CERTff^iCAMOS.-ahda, questè a presente dais. e refeide pnsra }ur(d>ea e sbu(s)respómáw^fs) técnicofs) estãoquitescomsuaa
anuidades e demais otxtgàçfes junto aoCmeltoReçponal deEngenharia êAgr:mmJa do CRE/^f^ es^ndo h^Àleda.a exsreer suas
athridadss; drcun9Cfitaè(8) atríbuiçãolgõos) deseuísjrésponsávelfrwis) Idiatic^sl. ' '

. IriUreseadola)

Enqre^ í«L CONSTRyCOES E PRpJ^E^
CNPJ:01265.»17M)0M9 I
Re^strn:0000016086:
Cetegoria: Matdz', 1
Capital Social: RS I^Sl.OOO.OÚ 1
Oatai]oCapitat23/0£^piB. i

Faixa: 5- '

Atividades OlAE:

Objeihn} Sódisp CONSTRUÇÃO ^0£ ,ED|nciÓS^ CAFTÁCAO .T^TAMENTO-Ê blSTRBUKVU!) DE ÁGÜA.-COLETÃ DE RESÍDUOS NAO
PEftIGÒSOS;a7LEtÁ DE RESÍDUOS P |̂QOSOS|TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO'PERIGOSOSiCONSTRUCAO DE
RODOVIAS E FERROV1AS;CONSTRUCAO DE 08RAS DE ARTÉ ESPECIiMS:OBRAâ' bE'URBANlZACAO^UAS. PRAÇAS E CALCALDAS:
MANUTENCAÓ DE REDES DEDISTRIBUIÇÃO. DÉENERGIA EI^TRICA: CXINSTRUCAO DEREDES DEASASTECIMENTO DEAGUA COLETA
DE. DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS.ÊXí^O ÓBRA^ DE IRRIGAÇÃO: MONTAGEM DE ESTRUTURAS
MErAUCÁS:PRD»ARACAO ÓE CMíTEJRO" E ÜMPEZA DE TERRENOOSRÁS DE TEFfW»LENÂGEM;MONTAGEM E-INSfALACAÓ^bE
SISTEMAS E EQUPAMB4T0S ÚEILÚMINAC/UD ESINAUZACtô EM VIAS ^BLICAS. PORTOS E AQÚ7PORTOS;SERViCOS DE PINTURA DE
EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE DE VU-VQlARlAiPEWURACAO. E. CCW5TRUCA0 POÇOS DE AUA;CQMSÍCIO 'VAREJISTA DE
MATERIAL EUStRlCO; -COMERCIO .VAREJISTA: DÉ MATERIAIS DE' CC^STRUCAQ SW GERAL; SERVIÇOS DS TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS- LOGACAO DE AUTOMÓVEIS COM-MOTORlSTÃTRANSPORTE ESCÒLAR;TRANSpÒRTE RODOVIÁRIO DE PASS/tóElROS,'

•SOB REGlME.bE FRErAMENTO,lNTERMUNlCtf>AL,INTERESTADÜAL E INTERNACK^íALiTRANSPOTETRODOVIARIO DÉCARGA.tXCETO
PRC^UtOS PERIGOSOS E MUDANCAS,MUNÍCPAUTRANPCN%TE RODOVIÁRIO OEPÉRCXÃJTGS PRIGOSÓS;ATMOAOES DECÒNSLTORIA
EM- GESTÃO' -ÉMPREDARIA^EXCETO: CONSULTORIA TECNIt^ ESPECIFICÃSERVICOS'-' DE ENGENHARlA;SERVlCt»' DÉ
CARTOGRAFIATÒPOGRAFIA E GEODESIA; LOCACAO DEAUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCACAO DEOUTROS MEtOSDE TRM4^RT£
NAO ES(%C1FICADÓS NTERÍOMENTE.SEM CCM3UT0R (CAMINHCKES ,CAC/VMB/^ E ETC}-,AriVIDAOES DELIMPEZA NAO ESPECIFICAOAS
ÁNTERIOMENTE(LWP^DERUÃS). " ' •- j
Restrlçães do Ol^ettvo Soclal:EMPRESA'HÀSILrTADAPARA ATUAR SOMENTE NA DA ÍeNGENHM^ CIVIl, SEGURANÇA DO TRABALHO
EAMBIENTAL. NO ÂMBITO DAS ARUBUIÇÔES OE SEUS RESPCMSAVEtS T^fCOS.

ErutereçaMatrir TRAVESSA ruibarbosa,'2S5, cenqo, COLINAS, MA, 6568Çnoo.

Tipode Regisbo: fto^tro Defirudvo de Empreea

Ddfl Inidal: 10M2ffi0Í6
OslaRnaCfrtdofuUdO:.

RQg{sire.ReglonaL\pOOpoi'a)aSEM^

. Deecrigio •
CERTlDAp DE RE^S^E QUITAÇAO PESSOA JURIÒtCA

, Informegdee I Notas

• A cajttcídade técnleo-iirellesienafda empresa é óompravsda pdo cõr^juritd dós acervos técrdcos' dósprofíàeiónals constmtes de eéu
quadro técnico. - - -- -- • - •• • • - j - . . .
• Etò ciftitio perderia v^ldadejcãsóocona qtniquerakB/agfqpMUriqrdM elaiMRtps.cadaatrals rwté contidos

. Útdma AhuWad^Paga
Ar»o:2£C0(l/t).

- -Autea de hrfroeâo:

Nadai^sta.
ReaponeíveieTécnicos ' j '

prtrt«i^ VVaclONEMÓtApEOLr/ElRA /
Registro: 1103613560

CPF:626.392.42344
Dâtãlniçip; 13/Ó'l/2<^
Date Ftnn Irild^mldo

Date Fimde Contrato: bde^Mdo

Tftúbsdo PreficsJonàl:'
ENGENHEIRA /^ENTAL
AÕaKÍçâo: ART2 DA RES 447DÉ 22Í09/2Ó06. OO CCNFEÁ.

MBA PERÍCIA. AUDITORIAS GESTÃO AWBIÉNTM. -

í-

'AaCten£dit3dô'ilost4 CortrdSo podo iv vwificãdá onu la '̂>!'cm-<ne';ii(se.i»in.br/pú^^ celm áchãve: 4aAYy
teCMieso ém;13/01/2021H isârispcr ads&Ulx 45.t6l.2S0S



ICERIIDÁODE RÊGÍCTRÒ EQUITAÇÃO dTDE; A' lÜl Á
iPESSOAJURIDlCA' Í-KCM"ImM

L«l Federal NO5194 de 24 de Dezembro de 1955- P

Consdlho Regional de Engenharia e Agronóhiia do Estado do Maranhão

ení^.ni^im;de seguran^ po trasalho
AtrSmicâa A/Sgo 4° da RestAJçãó 359/91

TÉCNICA EM'SEGU(^ÇA pO,TRABALHO.
. AWfcwMa ART20AI£| 7.410 DE 27/11/1885 DO ÇONFEA
Tipode Reípan&eUBdade:RESPONSÁVEL TECNICO

JPTpfissíonâtrei^,BISPO DA^LVA
Registro;1107865794.'

"ÒV: 257.716.63347
Oòtfl Inicia06/03^20
Oata RniríMeUnido

pãtaFÍ^da Contráto: ln.de5nÍdo
Titula do ProAssionáí:

ENGENHEIRO CB/Í:
Atrto^ò-. ART. rpÁf^SÓLU^Ó 218i DE 29/1^3. DO ÇONFEA.

Tipo da Respohsabiídáda: RESPC»<ISAVe. TÉCNICO

Profísdon^ RIC/M^O MODESTO DE OLIVEIRA NETO

Rastro: 11IK186377
dpF;5"l5.649.203.72
D^lnído;0&/02/kl20-
Dsta Fim: Indefinido

oka Rmda Contrato: fndeéiddoi
• dd

ENGENHEIRO CIVL

,AÍrit»dçto:"/«t. 7OA RESOLUÇÃO 218.' ÜEÍQIO&TÍ DÒ.CONFEA.
Mlpò deRe^nnsabfMãdaiRESPONSAV^ TÉailCO
F^5&slpnat: RtC/MiíDO MODESTODE OUVE»A PILHO

Règistró: ílp517fl7M
CPF:'l04;4485e3^
p^inloo:0^2^020
Dite Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

lítüioscto Profis^tonal::
•ENGENHEIRO CiyiL . .
Alribiiçââ ART.-TOA WSSOLÜÇAOZIflDE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tífio de Rèspons^ídâde; RESPONSÁVEL TEt^lCÒ'
vProfitskmal: PERICLES DE SOUSA FURTADO

i^.tra: 1103424025
CPF;.239.05ip^^
'Data tnfcldí 03/0^019
..D^Firn; feKlefinldo

Rmde Contrato: tnde^iUo -
'TltufM do Profissional:

ENGENHEiRp ELETRICISTA
Am-buJ^o: ARTS; 8E9DA RES0LÜCA0218; DE 29fl)6/73. OO CONFEA.'

"npo cto'RéspoftsebBdadà I^PtWSÁ

Soda PEREIRA DE SOUSA

C^-823^.823-^2
F^aEMPRESÀRiO

Aã^w^ddada desu Cb^o podá'»» vmtfitala am:fita8;tter8a-<M.ahàccooLbr/miUiCD^com adiavr. 40AYy
bnpréci»tae 13ni/2Q2}òs 1S28:4S 4S.161250.9

Págins 2/2

N<» 838980/2021
Emissão: 13/01/2021

Validade: 31/03/2021
Chave: 40AYy



CERTIDÃO DEREGISTRO E QUITAÇÃO
FIS]PESSOA FÍSICA

Lei Federal'N° 5194 de 24 de Dezembro de.1966
CREA-

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Hagina t/t

NO 825758/2020
Emissão: 14/02/2020

Validade: 31/03/202lx^
Oiave: 7CCWB

CERTIFICAMOS que o profissional mendonado erraontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei5.194/66, de 24/12/1966. confonne os
dados adma. CERTIFICAMOS, ainda, faceo estabelecimento nosartigos 68e 69 da referida Lei. que o'lnleressado nãose encontra em débito como
CREA-MA.

. tnteros8ade(a)

Profissional: RICARDO MODESTO DE OLIVEIRA FILHO

Registro: 1105170764

CPF: 104.445.563^0

Tipo de Registro: F^íslro Definitivo deProfissional (DIPLOMADO NO P/US)
Datá de registro: 19/05/1982

Título(s)

ORADUAÇAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARI. 7 DARESOLUÇÃO 218 DE29/06/197300 CONFEA.

Instituiçãode Ensino; UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

Data de Formação: 11/07/1980

Descrição /
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO PESSOAFÍSICA 7

. Informações / Notas

•Ãfalsificação dosto documento cortstitul-so emcrlmo previsto noCódigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) Qutor(a} òrespectiva açSo penal.
- CÉRTIFICAMOS quo casoocorra(m) altoração(Õoa) no(s) elemeiile{a) confidefe) nosto documenta, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos. | '
- Esta certidão perderá a vaidade, caso ocorra qualquer alteração posterior doa otemontos cadastrais nda contidos.
-Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2020(1/1)

. Autos de Infração

Nada consta

Roaponsabilidadofl Técnicas

Empresa: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIREU.

Registro: 0000013066

CNPJ: 01.265.807/0001-19

Data Irúdo: 03^)2/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipode Responsábaidade: RESPONSÁVELTECNICO

AeulGnSctdade dosu Certidão podeser vcnficada em:htlps://cree-ms.sitBcxom.br/puti6co/. coma tiave: 7CCWB
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CNH Digital
Departamento Nacional de Trânsito
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QR-CODE

Documento assinado com certificado digitéüem conformidade
com a Medida Provisória n" 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estão disponíveis em:
< http;//www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar
Assinatura. I

1
I SERPRO/ DENATRAN
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KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Rua DaPraínha, N° 845Bairro: Centro ]Mírador- MA |CEP;65.8S0-000

_ e-mait: kQlconstrucoe3@Qutlook.com i

ENGENHARIA Telefone:(99)3556-0284

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3

I

Pelo presente instrumento e portodos os fins de direito, de um lado Ricardo Modesto de Oliveira
Filho, casado, brasileiro, engenheiro civil, portador da cédula deidentidade RG n." 7804254 - 3, e do CPF/MF n"
104.445.563 -20, registrado no CREA-MA sob n.s 1105170764, com endereço na Avenida Beta, QU —02, CS - 01,
CEP: 65072 - 120 na cidade de São Luis - MA, doravante denominado simplesmente CONTRATADO, e de outro
lado, KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS LTDA - EPP, Pessoa jurídica de direito privado, inscrito sob CNPJ n
01.265.807/0001 -19 e inscrição estadual n° 12.452606-3, com endereço na Rua Da Prainha, n" 845, CEP 65.850-
000, Centro, na cidade de Mirador - MA, doravante denominado sirnplesmente CONTRATANTE, resolvem de
comum acordo firmar o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Profissionais de Engenharia, de
acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO. Éobjeto deste contrato a prestação de serviços técnicos de
engenharia por parte do CONTRATO junto a CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. OCONTRATADO deve executar, dentro das suas
habilidades, como engenheiro civil, serviços pertinentes de engenharia,! dos quais aCONTRATANTE estiver com
necessidade. '

f

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. ACONTRa|aNTE fica ibrigada afornecer os meios
para os quais o CONTRATADO possa executar seus serviços com qualidade e dentro dos prazos necessários, além
de remunerar o CONTRATADO por estes serviços prestados de acordo com cláusula seguinte do presente
instrumento. '

CLÁUSULA QUARTA: DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO. Fica estabelecido através deste que oCONTRATADO
prestará seus serviços num expediente diurno, com total de dez horas sernanals. Ficando acertado que os horários
poderão variar de acordo com a necessidade dos serviços. ^

ICLÁUSULA QUINTA: DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO. Fica acèrtado queyã CONTRATANTE pagará
mensalmente ao CONTRATADO ovalor de mínimo de seis salários mínimos pelos^^rviços prestados, conforme
tabela da entidade de ciasse profissional, totalizando R$ 6.23^4,00 (SEIS MIlbuZEt^S ETRINTA EQUATRO REAIS).

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO DO CONTRATO. Caso uma das partes não cumprir coft^ os termos
o presente Contrato poderá ser rescindido, a qualquer tempo, pela parte que sejulgue preju
nenhuma das partes, exceto ficando à parte faltosa apenas o cumprimeko dos restantes
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KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS ElfjíELl - EPP oí265 807/0001-19
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ENGENHARIA ^®'®^"®*(®9)3558-02B4" i inscrição Estadual:
12.452606-3

contratuais, Isto é, a remuneração ao CO^ '̂RATADO pela CONTRATANTE pelos serviços prestados e a execução
pelo CONTRATADO destes serviços até adata da rescisão contratual. |

CIÀUSUIA SÉTIMA: DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO. Celebram este contrato de trabalho por prazo
Indeterminado, deacordo com o art.443, § daCLT e demais disposições legais aplicáveis, o qual seregera pelas
cláusulas econdições seguintes. |

CLÁUSULA OITAVA: DAS QUESTÕES JUDICIAIS. As partes, de comum acordo, elegem o Fórum da Comarca de
Colinas MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor e
forma, para os mesmos efeitos, na presença de 2(duas) testemunhas. |

TESTEMUNHAS:

Nóme:

CONTRATANTE

.MqM

(íe3/MAlll)51707W

Nome: 1

Mirador - MA, 14 de Janeiro de 2020.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO |

Rua 28 de Julho, 214 •Centro - (98) 2106.8300 •0800.7042094 I Fax: (90) 3216.7185 -3216-71M -3216.7186 •3216.7187 •Sâo Luis •MA
Home Page: www.creania.com.br / E*maUs: gabinBte@cf8ania.coni.br -cpd@çreama.corT>J>r •defis@creama.com.br

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICij;
PROTOCOLOS SL2-00000285/00.
CAT Wro 00010
DATA DA EtlISSAOs 09/01/2000
NLunero da Folha- sOOOL

C©i''tl'í"i.(:ainosji de acordo com a Resolução iiro. 319/86 do COMFEA^
e para Tins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paraqraTo lo
do artigo 30 da Lei Federal nro- 8-666/93^ exarada na petição do(a)s

PROFISSIONAL.
TITULO
CARTEIRA

C.P.F

s RICARDO MODESTO DE OLIVEIRA FILHO
: ENG- CIVIL

s 3216-D /MA

a 1045.563-20

ART 10100000032165006510 ***
Registrada ©ms 12/02/2007 Baixada em.-.s 12/02/2007

Endereço Obras RUAS, PRAÇAS, LOGRADOURQS-CENTRO
CEPs 65960-0Ò0 COLINAS - MA

Proprietário•s PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Contratante.-s PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
Empresa s DELTA MONTAGENS LTDA

E PERIFERIA

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA
PUBLICA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MAIERIAIS, MAp DE OBRA E EQUIPAMENTOS:
CORRESPONDENDO O GERENCIAMENTO (ORGANIZAÇAO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE), O
FORNECIMENTO DOS TRABALHADORES (GARIS DE COLETAR DE VARRIÇAO, DÉ
RASPAGEM, DA CAPINA, DO ATERRO E DA LIMPEZA DE MERCADO E FEIRAS) OS
VFICULOS E EQUIPAMENTOS, OS CONTEINERS, SACOS ODE NÁILON E PLÁSTICO),
VASSORAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E MATERIAL DE; LIMPEZA, ALEM DE
FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE)
MESES: EQUIPAMENTOSs 04 CAÇAMBA BASCULANTE, 01 |TRA;rüR DE PNEUS, 01 PA
MECAHÍCAs SERVIÇO: COLETA REGULAR DE LIXO 954,0ÓT/MES, VARIÇAO DE VIAS E
LOGRADOUROS 140.000,0011/MES, RASPAGEM DE ENTULHÓ 500,Ò0M3/MES, PODAÇAO DE
arvore 371 ..00M3/MES, CORTE DE GRAMA 1.500,00MS >MES - CONTRATO
47/2005/SMÊMAT.

irJSPETORIAS
lELEFOneS;

\}i
- QO SE INCLUE NESTA AVERBAÇAO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA AREA CIVIL, NO

âmbito das atribuições do PROFISSIONAL-

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CER ^AO DE ACERVO
TÉCNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE Á'-R«T (s AVERBANDO-SE
0(S) D0CÜMENT0S<S> COMPRQBATORIO(S) EM ANEXO, COMO D ÍTE INTEGRANTE
DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TECMÍ! E DATA, POR
QUEM^DE DIREITO.

S. 'J(jbcir4>
otísdoc. CREA-fVIA.

BALSAS BACABAL
3S4l.23a9 3621.1444

SAO liUIS,

'my.i!jiphniws HSUicufí
IMPE

3S2Sa»'

açailAndia
3S3S.2112

CHAPADINHA

(68) 3471.0511

CAXIAS

3S21A072

TIMON
3212^653 3661.U84

PEDRElf

3663^670 C K; r A 0553.0430 3642.420

PINHEIRO

(06):X18ia79S
ESTREITOJ3] 3^1.6145
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PRAÇA DIAS CARNEIRO. N» 402 •CENTRO

i CREA-MA.
A\kRB\MÜS O PHIM.>TK
AikslAIH) niMO PAKTi:
iNittiiiAmnAtTRTinÂü
.\'ós8l(im sú. A_oi

ífíryíf2fí^fú(4Jí S. ^tfetro
ÇhefédDCiôíN! CR£A-MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Alesiamos para os devidos fins de direito, que a EMPRESA DELTA MONTAGENS
LTDA, CNPJ n® 03.413.292/0001-82, executou a contento e dentro do prazo e normas
contratuais, para PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA, sob a
responsabilidade do Engenheiro Civil Ricardo Modesto de Oliveira Filho, CREA-MA n.
3216/0. os serviços do processo conforme descriminados abaixo. |

1 O- Processo n.® 506/2005

2 0 Tomadade preços n.® 01/2005
3 O- Contrato n.® 47/2005.

4 O- Prazo de execução 12 (doze) meses.
5O- Período deexecução do contrato 01/07/2005 a 01/07/2006.
6O- Objeto: Serviço Especializado de Limpeza Publica Urbano, incluindo o fornecimento

de materiais, mão deobrae equipamentos, conforme escrito abaixo;

Serviçosexecutados Unidade Quantidade
mensal .

Coleta regular de lixo 954.00r
Varrição de vias e logradouros m ! 140.000,00 •
Raspagcm de entulho (areia e terra)
Capina

m* l

,

500,00

20.000'00
Limpezadc mercado, rodoviáriae outros prédios públicos h i l.440.00
Operação de aterro sanitário m' j 12.000,00

Podaçâo de arvores m' 1 371,00
Corte de grama m' 1

!•
1.500,00

Os referidos serviços foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada em
nossos registros que posadesabonar a execução dosserviços prestados a esta Instituição

Colinas. (MA), 04 de janeiro de 2007.
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CREA - MA
AVERR/VM^S O PUE5ENTK

ATESTADU COMÓ PARTE
INTEGR^iJvTK J>A CEKTIDÀU

^/y?v^^.OS aõJL
àòC.CR£A-MA.Chefe ciol

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS - MA
C.N.P.J. n." 06.113.682/0001.82 |

PRAÇA DIASCARNEIRO. ^"402 - CENTRO. COLINAS - MA,CEP65.6904)00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os de\'idos fins de direito, que a EMPRESA DELTA MONTAGENS
LTDA. CNPJ. n.® 03.413.292/0001-82, executou a contento e dentro do prazo e normas
contratuais, para PREFEITURA MUNICIPAL DE COLInXs - MA sob a
responsabilidade do Engenheiro Civil Ricardo Modesto de Oliveim Filho, CREA-MA
n" 3216/D - MA os ser\'iços do processo conforme descriminados abaixo,
1.0-Processo n.® 506/2005
2.0 - Tomada de Preços n.® 01/2005.
3.0-Contraio n.®47/2005.

4.0 - Prazo de execução: 12 (doze) meses.
5.0 - Período de e.\ecução do contr^o 01/07/2005 aOl/07/2006.
6.0 - Objeto: Consiste na execução dos ser\iços especializ^o

Urbano, logradouros e prédios públicos, incluindo o fornecimento de materiais, mão
de obra eequipamentos, conforme escrito abaixo. |

6.1 - Coleta, transporte e deslinação dos Resíduos Sólidos Urbanos - Consiste
no sen'iço decoleta e transporte e destinação dos resíduos classificados em
domiciliares ou residenciais, comerciais, públicos, industriais (inertes ou
comuns), podação de arvores, saúde (hospitais, clinicas, postos de saúde,
farmácia, clinicas veterinárias, banco de sangue, etc:) e operação e
manutenção do aterrosanitário.

6.1.1 - Resíduos sólidos residenciais são aqueles originados estritamente de
domicílios (casa, apartamentos esimilares). |
6.1.2 - Resíduos comercias são aqueles provenientes das atiWdades comerciais

lonetes, iriagazines.

de Limpeza Publica

em geral (bares, restaurantes, hotéis, lojas, lanei
supermercados, açougues. padarias e outros similares).
6.1.3 - Resíduos públicos são aqueles originados da
diretamente nas vias e logradouros públicos. Nestas atividades estão
compreendidos os serviços de varrição, capínação, raspage^ roçagem. limpeza
de boca de lobo, ramais, galerias, feiras livres, animais mortos de pequeno porte
eoutros similares. |
6.1.4 - Resíduos industriais inertes ou comuns são os resíduos sólidos industriais I
que não apresoitam perigo à saúde e admitem destinação similar à resíduos /j
sólidos urbanos. j / J
6.1.5 - Resíduos de saúde são provenientes de hospitais^ clinicas, postos de í /
saúde, farmácias, clinicas veterinárias, bancos de sangue e outros similares. //
Serão considerados resíduos de serviços de saúde econgêneres os originados do //
tratamento de saúde em geral. Esses resíduos devem ser coletados//
separadamente da coleta domiciliar. Orecolhimento dos rckíduòs devera ocorrei^
através de veículos tipo pick-up ou em contêiner rebocayel, com freqüência

liiTipeza executados
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PRAÇA DIAS CARNEIRO, n.M02 - CENTRO. COLINAS - MA, CEP 65 690^

mínima dé 02 (duas) vezes por semana. O destino final, é o mesmo dado aos
resíduos domiciliares e entulhos, no entanto o descarrego deve oconer em área
especifica.

6.1.6 - Resíduos de podaçâo de arvores, consiste no serviço de recolhimento e
transporte de resíduos de podaçâo de arvore. Esse ser;viço é executado por
caminhão tipo carrocería O destino final é o mesnio dado aos resíduos
domiciliares e entulhos, no entanto o descarrego deveocorrer em área especifica.
6.1.7 - Para efeito de a>]eta e traiçportc estíina-se a seguinte quantificação de
cada unidade produtora |
6.1.7.1 - Resíduos residenciais, comerciais, públicos e industriais é de 3.832.00
Toneladas/mês. |,
6.1.7.2 - Resíduosde podaçâo de arvoresé de 371,00 Tondadas/mès.
6.1.7.3-Resíduos de saúde é de 3,50 Toneladas/mês.
6.1.8 - A freqüência mínima de coleta de resíduos sólidos urbanos é de 02
(duas) vezes por semana, com exceção da área central/comercial da cidade que
deve ser diária
6.2 - Varríção manual de Ruas e Logradouros.
6.2.1 - A varríção de mas e logradouros consiste na atividade manual de
varríção. acondiclcnamenio e transporte dos detritos existentes nas vias públicas.
de\idamenleacondicionados emsacos plásticos, serãoempregos gans.
6.3 - Limpeza de feira livre, abaiedouro, mercados, cemitério, e outros serviços
correlaios. |
6.3.1- Nas atividades de limpeza da feira livre que ocorrem todos os dias, serão
utilizados garis de coleta domiciliar. A limp^ do centro de abastecimento
municipal (mercado publico) deve ocorrer diariamente. empregados garis.
6.4.2 - Na realização da limpeza do abaiedouro municipd que consiste no
recolhimento de restos de carcaç^ de animais, lavagem |do piso e limpeza das
demais instolaçõ^deveocorrer diariamente, serãoempregados garis.
3.3.3 - Para limpeza de coniiério, limpeza de áreas publica e demais ser\'iços
correlatos. serão empregados garis. '
6.4 - Capinação, raspageme pintura de meio - fio.
6.4. l - Consiste na operação de deixar determinadas áreas liue da vegetação
rente ao solo e através de ferrameni^ retirar a arela.| leita, terra e demais
resíduos existentes nas saijetas dos vias publicas. O serviço de capinação e /
raspagem deve ser complementado com pintura de manual das guias de vias / /
publicas, utilizando emulsão abase de cal hidratado edemais componente. / /6.5 - Podaçâo de arvora. j' / /
6.5.1 - Consiste na execução de cortes ordenados nas copas de anore//
existentes em vias publicas, Para realização dessa atividade devem ser utilizadá/
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I

equipamentos específicos, tais como foices, facões, tesoura de podaçao. escada
articulada e moto —serra. I
6.6 - Para efeito de quantificação de cada serviços acima relacionados foi
utilizado homem hora |
6.6.1 - SerNiços de varriçào, capinaçâo. pintura de méio fio, podaçâo. limpeza
de feira livre, abatedouro. mercado publico municipal, cèmitério. áreas publicas
e demais serviços é de 5.520 horas. !
6.7 - Operação emanutenção do ateno sanitário. |
6.7.1 - Consiste a operação e manutenção do aterro sanitário o espalhamenlo e
recobrímento dos resíduos sólidos produzidos na limpeza urbana, utilizando
maquinas eequipamentos adequados. |
6.7.2 - Para efeito de medir os serviços operação e manutenção do aterro
sanitário acima relacionado foi utilizadaa seguinte quantificação.
6.7.2.1 - Espalhamento e recobrimoitc de resíduos sòtidòs no ateno sanitário é
de 12.000,00 mVano. '

Os referidos serviços foram de excelente qualidade técnica, não existindo nada
em nossos registros que possa desabonar a execução dos serviços prestados a
esta Instituição.

Colinas, (MA), 04 de janeiro de 2007.
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA física

Lei Federai N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/1

NO 838997/2021

Emissão: 13/01/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: Z254Z

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos68 e 69 da referida Lei, que p interessado não se encontraem débito como
CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: WELCIONE MOTA DE OLIVEIRA

Registro: 1103813560

CPF: 626.392.423-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 10/07/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL^

Atribuição:ART 2 DARES 447 DE 22/09/2000, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO
Data de Formação: 12/01/2015

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICAEM SEGURANÇADO TRABALHO

Atribuição: ART2 DALEI 7.410 DE 27/11/1985 DOCONFEA

instituiçãode Ensino: INSTITUTO DE CAPACiTACAO E ENSINO PROFISSiONALIZAN

Data de Formação: 23/02/2007

PÓS-ENGENHARIA

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: /Vtigo A"da Resoiução 359/91

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÁO
Data de Formação: 10/10/2016

MBAPERÍCIA,AUDITORIA E GESTÃO AMBIENTAL

Instituição de Ensino: iPOG - INSTITUTO DEPOS-GRADUAÇÁO &GRADUAÇÃO LTDA

Data de Formação: 04/09/2016

Descrição

CERTIDÃO DEREGISTRO E QUITAÇÃO PESSOAFÍSICA

Informações / Notas

V,

- A falsificação deste documento constitul-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIRCAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) cantldo(s} neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

• Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga
Ano: 2020 (1/1)

, Autos de infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

Registro: 0000013086

CNPJ: 01.265.807/0001-19

Data Inicio: 13/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Rm de Contrato: Indefinido

Tipode Responsabiiidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificadaem: https;//crea-ma.sitac.com.br/publlco/, com a chave: Z254Z
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA

Pelo presente instrumento e por todos os fins de direito; de um lado Welcione
Mota de Oliveira, solteira, brasileira, engenheira AMBIENTALje de SEGURANÇA do
TRABALHO, portadora do CPF n ° 626.392.423-34, registrado no CREA-MA sob n.°
110381356-0, residente em Sao Luis-MA, doravante denominado simplesmente
CONTRATADO edeoutro lado, Kal Construções e Projetos ÈIRELI, Pessoa jurídica
de direito privado, inscrito sob CNPJ n.° 01.265.807/0001f19, com endereço na
TRAVESSA Rui Barbosa, 255, centro, COLINAS, MA, CEP '65.690-000, doravante
denominado simplesmente CONTRATANTE, resolvem de comum acordo firmar o
presente Contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de
acordo com as seguintes cláusulas econdições; j
Clausula primeira. DO OBJETO DO CONTRATO. Éobjeto destecontrato a prestação
de serviços técnicos de engenharia AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO
por parte do CONTRATADO junto a CONTRATANTE. i

Clausula segunda. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. O contratado deve
executar, dentro das suas habilidades, como engenheira SANÍTÁRIA ESEGURANÇA
DO TRABALHO, serviços pertinentes de engenharia, dos quais a CONTRATANTE
estiver com necessidade.

Clausula terceira: DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. Acontratante fica obrigada
afornecer osmeios para osquais oCONTRATADO possa executor seus serviços com
qualidade e dentro dos prazos necessários, além de remunerar o contratado por estes
sen/lços prestados de acordo com clausula doseguinte dopresente instrumento.

Causuia quarta: DO EXPEDIENTE DO CONTRATADO. Fica estabelecido através
destequeoCONTRATADO prestara seus serviços num expediente diuno, com total de
dez horas semanais. Ficando acertado que os horários poderão variar de acordo com
a necessidade dos serviços.

Clasula quinta: DA REMUNERAÇÃO DO CONTRATADO. ÍFica acertado que a
CONTRATANTE pagara mensalmente ao CONTRATADO,' p valor de minimo de
6 (seis) salários minimos pelos seus serviços prestados,' conforme tabela da
entidade de classe profissional, totalizando R$ 6.270,00
setenta reais).

Clausula sexta. DA RESCISÃO DO CONTRATO. Caso uma
com ostermos aqui acertados, o presente Contrato poderá ser rescindido, aqualquer
tempo, pela parte quese julgar prejudicada, sem ônus a nenhuma das partes, exceto
ficando a parte faltosa apenas o cumprimento dos restantes de suas obrigações
contratuais, Isto é, a reinuneração ao CONTRATADO pela IcONTRATANTEjCelos
serviços prestados eaexecução pelo CONTRATADO destefserviços até adSa da
rescisão contratual.

(seis mil duzentos e

das partes não cumprir
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OausutB sétima: DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO. Este contrato tem
validade por tempo índetraminado, íniciantto em29de dezembro de 2020.

dausula odavs: DAS QUESTÕES JUDICIAIS. Ae partos, de| comum acordo.elegem
o Fórum da Comarcade CoKnas - MA. para dirimir qualquer lide oriunda do preseríte
Contrato, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privitegiado que sqja.
Eporestarem assim Justa»e contratadas, assinam aspaites ojprésente Contrato, em
2(duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos eféitos. na presença de 2
(duas) testemunhas.

Colinas. MA, 29 de dezembro de 2020.

Teatlmunbas:

)TAOE

Eng SanRSrit • dt Ssgiirsnça
CPFa*62Í.392,42S44

CREA-MA n.*1103SiaM

ÃL PEREIRA DESOUSA
CPF: S23.Í84.829-72

EMPRESAR»

1« ipL-.,,, Tnrr ^ rVi^ nf.rei
Noma: pWc. lorertí Aif»"»
RG

2.'

bcHio

Nome; ^
RG
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PREFEITURAMUNICfPALDECHAPADlNHA
Avenida Presidente Vargas n.B 310; CNPi 06.117.709/0001-58

E-mail:i7<)-ilii)ru(llnh>9ho(irjiUom

ATESTADO DE CAPAODADETÉCNICAPARCIAL

Atestamos para os deviao tins de oireito, que a Etiit: Construções e Serviços Ltda - ME., CNPJ
n.» 20.744.068/0001-92, está execuitaldo o contrato a contento c dentro do prato é normas
contratuais, para a Prefeitura Municipal de Chapadinha - MA, sob a responsabilidade técnica
do Engenheira Ambiental e Técnica de Segurança do Trabalho Welclone Mota de Oliveira,
CREA/MAn.s 110381356-0, OS servIços conforme descriminados abaixo;
Data da indusSo da Engenheira Ambientai Weldone Mota de Oliveira: 02/04/2018
1.0 ' PrcgSo Presencial n.' OlS/2017 - CPL
2.0 - Contrato n.e úl5/2C17.fi01ú20S3Ü/2017.

3.0 Processo Administrativo n.

4.0 - Prazo de ExecuçSo do Contrato: 12 meses.
5.0 - Período da Execução do Contrato: 04/04/2017 a 04/04/2018.

6.0 - Objeto do Contrato: Execução de Serviço de LIMPEZA PÚBLICA. PARA VIAS URBANAS,
destinado a atender a Cidade de Chapadinha - MA.

7.0 - PRIMEIRO TERMO 0£ AOmVO DO CONTRATO 015/2017-PP/01S/2017
7.1 - PRAZODEVIRGENCIA; 02 mcses (04 de abril de 2018 a 04 de Junho de 2018).
7.2 Todos os serviços relacionados na planilha abaixo s3o realizados mensalmente e

continuadamente até o finai do contrato e seu aditivo, pois trata de LIMPEZA
URBANA;

PLANILHA DE SERVIÇOS;

ITEM DESCRIÇÃO
1.0 COLETA REGULAR DE UXO

1.1 ENCARREGADO

1.2 caminhAo CQMPACTAOOR
1.3 AJUDANTE/COLETA DOMIGUAR
1.4 MOTORISTA

2.0 VARRIÇAO ECAPINA MANUAL DEVIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS

2.1 AJUDANTE/CAPINA
2.2 AIUDANTE/VARRIÇAO DE RUA
2.3 CAÇAMBATOCO DE GM*
2.4 MOTORISTA

l.a ENCARREGADO Üfc FRETE

3.0 SUPORTE OPERACIONAL

3.1 AUTOMÓVELTIPO LEVE- APOID^

4.0 FERRAMENTAS E E. P. I.

4.1 FERRAMENTAS

UNIDADE

h/mês

LocaçSo/mès
h/m6s

h/mês

h/més

h/m6s
Locaç8o/m£s

h/mês
h/mès

I ) Locação/mèsfag^Nich Rmimi
. i %i»A niaTjoo4.9

^ ' iKitlana OPiat
f Mobihditff UftaiiJ 4r Ctia(ua<nn*.4lft

2SiC

QUANTIDADES

240,00

2,00

1.440,00

1480,0U

2.^,00
2.M0.00

I! 6.00
V.44Ò,M

240.00

Página 2/3
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PREFEITURAMUNICfPALDECHAPADINHAj
Avenida Presidente Vargas n.s 310; CNPJ 06.117.709/0001-58

E*mall: crl-cha|Udinhj@liotinall.ci)ni i

4.1.1 CARRO OE MAQ, caçamba METALICA E PNEU Und/mês 18,00
MACIÓ

4.1.2 PÁ Uhd/mès 18,00

4.1.3 ENXADA Und/mês 18,00

4.1.4 E.F.S. '

4.13 LUVAS DE.PROTEÇAO Und/mès 28,00

4.1.6 bota de proteçAo Und/mês 28,00
i

4.1-7 mascara de proteçAo Und/mês 28,00

4.1.8 ÓCULOS DE proteçAo Und/mês 28,00

Os referidos mivIços estão sendo executados, até a presente data, çom excelente qualidade
técnica,. nSo existindo nada em nossos registros .que possa desabonar a Empresa E&E
CONS^UÇÕES EpERVIÇOS LTDA - ME., referente aos serviços prestados aessa Instituição.

Mgl Jntrti«wm
|\ . i ^álA-IlIsrXIOi^B

Srcfcljfii UuniciMlSt Obiai

r mobtlKiAwt v* Cr.*».Bdu'>'>A-U£

Mai.Ot 3016

V./

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 26 de Julho.n' 214, Centro. São Luis/MA

Tet *SS(98) 21084300 Fac * 55(98) 21084300 E-ma» falecDnoscogOB^a.orsit
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KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS ÈIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - M^CEP: 65.690-000
e-mail: kalconstrucoes@oirtiook.com i
Telefone; (98) 98147-8323 I

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 05/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TECNÍCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA

REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 05/2021

C.N.P.J.;

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual:

12.452606-3

A empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI -
01.265.807/0001-19, sediada na Travessa Rui Barbosa, n9 255 Centro, CEP: 65690-000, Colinas - MA, por intermédio

de seu representante legal, Sr. Juvenal Pereira de Sousa, portador da Carteira de Identidade n" 057774282015-4 e do

CPF n" 823.884.823-72, declara, que os Sr.(s).:

EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o ns.

• RICARDO MODESTO DE OLIVEIRA FILHO

CPF 104.445.563-20

CREA 3216/D-MA (RNP/CONFEA110517076-4)

ENGENHEIRO CIVIL

• WELCIONE MOTA DE OLIVEIRA

CPF: 626.392.423-34

CREA-MA: 110381356-0

ENGENHEIRA AMBIENTAL

São os nossos indicados como Responsáveis Técnicos que

\J^

participará permanente e efetivamente
da execução das obras, objeto do presente edital da Tomada de Preços em epígrafe.

^ / KÀCCONSTRUÇÕES EPROJETOS EIREU-EPP
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELÍ - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - M^CEP: 65.690-000
e-mail: kalconstrucoes@outlook.com

Telefone: (98) 98147-8323

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3
ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 005/2021
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mtn

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de São João dos Patos/MA.

A Empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP, GNPJ n°

01.265.807/0001-19, com sede na Travessa Rui Barbosa, n° 255 Centro, CEP: 65690-000,

jColinas - MA, por seu representante legal o Sr. Juvenal Pereira de Sousa, portador da Carteira

de Identidade n° 057774282015-4 SSP/MA e CPF n° 823.884.823-72, declara, perante a Prefeitura

Municipal de São João dos Patos/MA, que os Sr.(a) Ricardo Modesto de Oliveira Filho, CPF

104.445.563-20 CREA 3216/D-MA (RNP/CONFEA110517076-4) Engenheiro Civil e Welclone Mota

de Oliveira, CPF: 626.392.423-34 CREA-MA: 110381356-0 Engenheira Ambiental, serão indicados

como responsáveis técnicos pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição

até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com

qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal

de São João dos Patos/MA.

làdO.
EittenharoQiii

Crea/MA 1105170764

KÂCCONSTRUÇÕES EPROJETOS EIREU-EPP
CNPJ:01.26S.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:0S777428201S-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Dolinas- MA, 24 de março de 2021.

Weidbné Mota de Olíve
Engenharia Ambiental
CREA 110381356-01

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI -EPP
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KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255,Centro, Colinas-MÁ/CEP: 65.690-000
e-mail: kalconstrucoesíSiGutlook.cQm |
Telefone: (98) 98147-8323

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 05/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMA DA DE PREÇOS NS 05/2021

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3

y

Eu Ricardo Modesto de Oliveira Filho, CPF 104.445.563-20 e CREA 3216/D-MA

[RNP/CONFEA 110517076-4) Engenheiro civil declaro para os devidos fins que tenho compromisso assumido
de responsabliidade técnico como engenheiro civil através de contrato de prestação de serviços da empresa
KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n5. 01.265.807/0001-19, sediada na
Travessa Rui Barbosa, ns 255 Centro, CEP: 65690-000, Colinas -MA, najcondição de seu representante legal
para fins dapresente declaração, ematendimento à condição prevista npedital da licitação Tomada de Preços
n.2 05/2021. Como também sou o responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços atendendo
o edital e objeto da licitação em apreço. I

Ricardo ddO.Fi
Ln&TOCMl

Crea/MA11051707W

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.^ 255, Centro, Colinas - MÁ/CEP: 65.690*000
e*n)ail; kalconstrucoes@outlook.com

Telefone; (98) 98147*8323ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N*' 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N." 05/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário; 10h:00mln

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMA DA DE PREÇOS N905/2021

C.N.PJ.:

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual:

12.452606-3

Eu Welclone Mota de Oliveira CPF; 626.392.423-34 CREA-MA; 110381356-0 Engenheira

Ambiental, declaro para os devidos fins que tenho compromisso assumido de responsabilidade técnico como

engenheiro civil através de contrato de prestação de serviços da empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS
EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o ns. 01.265.807/0001-19, sediada na Travessa Rui Barbosa, n^ 255

Centro, CEP: 65690-000, Colinas - MA, na condição de seu representante legal para fins da presente

declaração, em atendimento àcondição prevista no edital da licitação Ijomada de Preços n.s 05/2021. Como
também sou o responsável técnico para acompanhar a execução dos serviços atendendo o edital e objeto da

licitação em apreço.

1

WdéhjííeMota de olí«ira
Engenharia Ambíenâ
CREA110381356-0

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI • EPP
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PREFEITURA M^ICIPAL DE CAPLNZ.\L DO NORTE
Avenida Lindolfo Flóriu, sAi" - Vista Alegro '

Cupirizai do Norte - Maranhão
CNPJ: 01.613.309/0001-10 !•

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de CapinzaI do Norte - |mÃ, inscrita no CNPJ:
01.613.309/0001-10, com sua sede na Avenida Lindolfo Rlório, s/n„ Vista Alegre,

CapinzaI do Norte - MA, atesta para os devidos finsí que a empresa KAL

CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELE --'ME, inscrilà. no CNPJ: ,01.265.807/0001 -19.

situada à Rua ^Grande Òriente, n° 99^Tüntum de Cima, Túntum-MA.

• Por tanto afiãnã pará que á értiprèsa cprifòrmé. cítadò; acima, tràbaIRou no

.município na prestação de serviços de "Limpeza Publica", respeitando todos ós

padrões exigídòs, conforme Processo Licitatóriò de Pregão Prèsericial OÓ3/2017 e

contrato Õ03/2017n'P, demostrando seu compromisso, para com a Prefeitura.

Abaixo lista dos serviços executados no período do anolde,2017.

^^7

PLANILHA ORÇAMENTARIA 1

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.
P. SEM

BDI
P.

UNIT.

P.
MErM'SAL

^ L' ' .1 > ' - -

1.0 COLETA REGULAR DE LIXO R$

1.1 Encarregado ' -' h/mês i176
1.2; Ajudante / coleta domiciliar. :h/mês 1584;..

-

2.0 VARfÚÇÃÓ MANUAL DÉVIAS È LOGRADOUROS PÚBÜCÒS -R$

2.1' Ajudante / capina h/rhê 520 •

"2.2 'Ajudante /varreçâo de'rua • . h/mé " 3440

2.3 1/^ oficial- : . h/mé ;i76
* '

' ^ • >
3,0 • SÈRWÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA É:ÀTERRÓ SANITARIÒ (LIXÃÒ) / RS W
3.1 Motorlstá'cat. C/D . h/mès 520-

• 3,2 Automóvel tipo jevè -• ápòid Ipcáção/més ':i- '

3/3. Caminhão basculáhte . Idcaçãò/mês r4

1 /fiy/y.'
'4.0 FERRAMENTAS E E. P. 1. -

4

! . . ! V
«'•AVT?!'" t ' '

KIYlANeSILVADeSOUSA.OFICIALA . >
PUAJOSÍ MARIA UUA,CEKTRO COÜ»IAS • ktARANHAC, TCL |»9) SFU-ieVI

CERTÍriCO QUE APRESENTE FOTOCOPIA CONFER^QM
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. t
VERDADE. DOU FÉ. CoIInaa/MA, 24/03/2021 1
SFt fi AHTgMrngaai9E3Z4XH24QGVaM431

.Vkçtsro ^}íko^
Ykaro Natamian Baibosa Dias • Escrevente
EmsLRS4,SrTJ: RS0,S»MDEP:RSO.ISFESff>l RSO.IS PERCRSO.ISStlK RSO.OOTetAl: RS6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CÀPlNZAI. DO NORTE

Avenida Líndolfo Flóripvs/n".- Vista AJcgrc í
.CapinzaI doNorte - Maranhão j

CNPJ: OI.613J09/O0Ò1-10

4:1 FERRAMENTAS
R$

4:1.1 Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio úríd/mês r:io-- .

4:1.2 Pá uiid/mès 1 10 •

•4:1:3 Enxàdai - — ünd/mês - Uid''

4.1.4 Saco plástico de lixo: •. -'und/mês-. 2200

4.1.5 Vassouras, • • • - únd/mês" i:30"
• • • ' ' , ,

4.2 E.P.I: ,
R$

,4.2.1 Luva de proteção par/mês; ! '10 : '

4.2.2 Bota de proteção - . par/mês - ! :io -

4.2.3 Máscara déproteção. urid/mês- 1.10'
4:2.4 Óculos de "proteção Lund/mês- Í;10 •" .

1 TOTAL MENSAL .R$

: MESES

TOTAL G1J.OBÀL 12(0ÒZE) MESES RS
W

Tècnicamente atestamos airida que òs? serviços se' .èncoritram ativos è

atèridendo ás especificações e. exigênçlãs dé acordo com os projetos, memoriais

íscritivos e nórma^ técnicas óritériòsa e satisfatória.

CaptnzaI do Norte, 08 de janeiro de 2018. ^

rAutãntiCTdâ
«Ofclo

K

Capinai âe
Em TesP

ul^

Péreiro 00 Silva
Escrevente

Udíano Pereira da Sirra
SicÁkMu

7

Lidiane Pereira da Silva

Secretaria Municipal de Planejamento e
Finanças
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DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/n® -Vista Ale^ |
Capinzal doNorte - Maranhão |

CNPJ: 01.613.309/0001-10 |

CONTRATO N" 003/2017/PP

Vista Alegre, nesta cidade de CAPINML DQ NORTE —
irépresentada por Lidiane Pereira da Silva, Secretário Municipal , _
resirièritê e domiciliado neste município inscrito no CPF: 002.j4;47.693-M, doravante
dériominada simplesmente Contratante e a empresa: KAL, CONSTRUÇÕES Ê;
PROJETOS-LTDA - ME cbm sáie à Rua São João, n^ 150,- Bairro; Turitum de Cima -
Tuntúm - Maranhão, inscrita:rib CNPJ sob o n> 01.2é5.807/0001,Ul9,representada ne^te
ato pelo(a) Sf; Sr. Joáó Riçardò OIlvéira Moura, RG N° 486500951 SSP/MA e
CPF n®. W3;742.494-43. dòrávante dehornihátíà CONTRATADA', resolvem celebrar o
presente Contrato; nos termos "dõ Edital do Pregão Presencial N,® 003/201T, seus
Anexos é da Proposta dè.Preços que a este integram, independeritémente de transcrição

•Fls. N» ^

^qc.N«Q03/2017-SEMAD:

iRúbrica

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A,
PREFEITURA MUNICIPAL! : DE CÁPINZAL DO
NORTE, E À ÍMRRESA KAL CONSTRUÇÕES E
PROJETOS LTDA- ME |

I

i

A PREFEITURA DE CAPINZAU DO NORTE-, pessoa jurídica dei direito público interno,
inscrita no GNPJ sob. o 01 ;613.309/Ó001-ld, situada à Avenida Lindolfo Flório,, s/n°-

Maranhâo, neste ato
de Finanças, brasileira.

V

e se fegéfá pela LeLFederal ri.® 8.666/93 e pelas cláusulas e'cone

CLÁUSULA PRIMEIRA - DQ OBJETO

ições abaixo:

Çohstitüi objeto deste instrumento a contratação de empresa: para manutenção^ da
limpeza pública has/Tuas e,avenidas da sede dp município de Capinzal dp, Norte.

CLÁUSULA.SEGUNDA: DA VIGÊNCIA

2.1 O prazP de vlgênciã deste contrato é até 31/12/2017, contados de sua assln^i£av
podendo sèrpfbitpgado, conforme dispõe art. 57, da Lei 8.6,66/93, dúvida à CPL.

2.2. Indèpendenté do prazó .estipulado nesta Cláusula, qualquer das' parte
renunciar opreserité Cóhtratd, rnediantè comunicado por escrito, j(kim antecede [cia|
(tririta)4íãs, serfi qUe raibaiã outra parte qualquer recurso ou indenização.

CLÁUSULA QUARTA;. DO VALOR ECONDIÇÕES DE PAGAMENtÒ
1;

d ivalór estiniadó dò presente Contrato é dé R$ 841 .i 35,20 (pjtoçei^__
quarenta' e ium mil, cento é trinta é cinco reais e víhtè denjgiio^
coffespondente.á descrição apresentada na Cláusula Primeira desfé instrunWto. |si p

4.2 O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30
apresentação de medição atestado pelo engenheiro dp. muni

Fiscal com os valores correspondentes^ devida
competente e acorhpahhada da respectiva autori^çâo.

(tnnta) dias, mS s
pio é.apresenta| s

'li. x_ jA ' fii -> ms»
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Fls.

Proc."N«003/2017-SEMÉD
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÀPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n" -Vista Alegre |'

Caplnzal do Norte - Maranhão |
CNPJ: 01.613J09/00ÒÍ-10 1

4.3 - Gasb o pagámènto não ocorra no prazo pactuado, conforme: indicado em 4.2, a
Preféiturà Municipãhde Cãpinzal do Norte, se obriga a pagar mu
porcento) ao diasobre o valor yençído.

ta de 0,1 % (um décimo

4.3.1 - No caso de faturas apresentadãs com atraso por culpa exclusiva da
CONTRATADA, o prazo de pagamento será acrescido dos dias de atraso da V
apresentação, sem que. haja :dlreito a qualquer acr^éscimp de preçò, relativo ã esse
período.

4,4 k ÇÒNTÍ^TADÀTica; vedado negociar ou efetuar a cobrança ou o; desconto das
fáturas emitidãSi através de rede bancária ou com terceiros; per^Ítindo-sè, tão^somérite,
cobranças em carteira Símpíes, buseja, diretãrriente no CpNtRATANTE;

4.5: O CONTRATANTE pòdérá descontar dos pagamentos, importâncias que, aqualquer título^ lhes Sêjàm dévidas pela CONTRATADA. ^
CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃQ ORÇAMENTÁRIA

5..tAs despesas decorrentes deste Cóntrato correrão por. conta das s^uintes dotações;

. • UnidadeOrçamentária: 02.06.01 - SEC.MUNC. OBRAS, TRANSP E pERV. URBANOS

• Projeto/Atividade: 15452.0019.2026:0000-Manutençãodos Serviços de Limpeza Pública.

• Natureza da Despesa: 33.90^39:00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

CLÁUSULA SEXTA - DA FORMA DE EXÉCUÇÃO DOS SÉRVIÇÒS;

6.1. Os serviços executados^ deveram obedecer fielmente a memorial descriti\^í/l|pai^j«OfO/n y
Ihtegrante dó referido edital sein alterações posteriores. ^

,6.2. Durante o perlpdó' dá máhútençãp corretiva oü preventiva dos equiparr
CONTRATADA fará.a substituição de. imediata dos mesmos, por outros de mpç
ou 'siniiIaf,.ém perfeito éstado de conservação. ' "

CLÂÜSU^ SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONT^TANTE

7,1O CONTRATANTE bbríga-se a;

a) Norhear um servidbr para proceder a fiscalização e bem comp páraj testar
Fibcais/Fáturas correspondentes à realização dos serviços. | /
b) pagar óvalor das medições, ba forma econdições estabelecidas neste Contra /

c);riâò subcóntratar. nem transferi-los no todo ou em parte;

d) Gómunicar, de imediato, qualquer violação óu tentativa de viola
difeitós dè propriedade daCONTRÁTADA^sobrè ó; objeto da obra; '
CLÁUSÜLA OltÁVA: DAS OBRIGAÇÕES. DA CONTRATADA '

35! pws
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Fls..

^

Pmc.NR 003/201 7-SEMÈD
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE
Avenida Lindolfo Flório, s/n® - Vista Alegre j

Capinzal do Norle- Maranhão |
CNPJ: 01i6l3.3Ò9/ÒOOMO |

8.1, Çpristituem obrigaç^s da CONTRATADA:

a) entregar o objeto da obra ao. CONTRATANTE dentro das caráctèrísticas originais dos
mesmos, obedecidas às quantidades e especificações pedidas, condições e prazos
estabèlecidos neste Contrato; | .
b) prestar os serviços ora contratados de acordo com as especificações contidas na
eiáüsüía Primeira deste Contrato; [ .
o) responsabilizar-se: por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes da execuçâo deste contrato;
d),responsabiíÍzar-se pelo.'bpm desempenho e comportamento de^^u pessoal, podendo ò
iCÒNTRATANTE exigir imediata substituição de qualquer empregado, çuja atuação Juígüé
inãdequadã; |
è); responsabilizar-se e arcar com os ônus dos encargos sociais securitários,.
prèvidenciáriòs e outros de; cfuâiqüér natureza, incluindo gastos com manutenção
preventíyà e corretiva è o qüè se fizer necessário para o desempenhó dós trabalhos, bém
corno aqüélês decorrentes de responsabilidade civis em geral; |'
0 rèspdhSabilizar-se por todas as.reclamações è árçar com todOses ônus, inclusive os
decorrentès das açòes judiciais e extrajudiciais, por prejuízo havido originados,
dirkamente das obrigações dá CONTRATADA e que possam ser arguidos pelo
CONTRATANTE; !

.g) apresentar bs éompfovantes de-recolhimentos dos ericargos èóciais, trabalhistas e
fiscais Teferentes ao mês imediatamente anterior à prestação dos serviços, quando da
solicitação do pagamento; {
h) acatar, respeitar, observar è fazer cumprir todas as ordens enjiànadãs d.as autoridadésadministrativas do ÒONTf^TÃNTE, durante avigência deste Copirato.
cláusula NÕNA: PAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS |

I

9.1 Nos terinós dos. artigos 81 a 88 da Lei n° 8.666/93,
garantida a prévia defesa,, sujeita às seguintes sanções:

fica a CONTRATADA,

áj advertência; j

b) rhufe de morà- cofrèspohdèrité à 0,33 % (trinta e três centésimos por cento i i
' . . : - T - . _ ,! .írt ft/ / .j; L ^to í

c)

sobre o valor não executado do Contrato, até o limite de 10 % {dez pdr ce| }
... I « ^ ^ O

o ^casos em que não ensejarem;sua rescisão; |
rríuita de 1%:(um põr cento) sobre o valor da locação,, no caso de qu
prevista nesta çláusula;e que traga prejuízo ao CONTRATANTE;

d) súspensão/temporária de participação em licitação e, impedirriéntò de contrat
Administração Municipal por prazo de até;0:^(dois)arios: J

^ IP ii:5<
9:Í2. As eventuais multas aplicadas por força do disposto no itern précedente, np|
caráter compensatório, mas simplesmente moratória e, poKa^. óão
CONTRATADA da reparação de possíveis danos, perdas ou pijejü^Iüüe os
vehharti a acarretar, nem impedem a declaraçâò deTéscisâo doiâM^ra àpmçp.s | 51 =//IJff/ XI g s ogg

!í: Z <

lK|g

0 3S uj

o Sc £
s o uj

_I o . _

2í

tfí

§9
iSg

• ai

«a»

Is
SA'
Ooi
€8
aS
=s

S8

oS
<9d



QujK

mFBinuK

00 NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE

Avenida Lindolfo Flório, s/n° - Vista Alegre j
CapinzaI do Norte - Maranhão

CNPJ: 01.613J09/Ó001-10

Fls.
.>jg - —

.Proc.m003/2Q17-SEM"ED
Rubrica

Cl^USULA DÉCIMA: DA RESCISÃO

10.1 A jnexecuçâo tptal^pu parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das
penalidades anteriormente enunciadas, ensejará também a sua rescisão, desde que
ocorram quaisquer dos motivos enumerados no art. 78, da Lei n.98.686/93.
10.2 A rescisão do Contrato poderá se dar sob qualquer das formas delineadas no árt.
79,dà Lei n>8,666/93. -

10.3 Sé a rescisão da àvença sé der por qualquer das causas previstaé nos incisos 1a
Xí dó ari. 78, da Leln.° 8.666/93, a CQNtRÀTAbA sújéitárTse-ái ainda, aó pagamento de
multa.equivalente a 20% (vinte por cento) do valor, do. Contrato, i

• i
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO PORO

11.1 Elegem as partes; contratantes o Foro desta cidade, para|dirimir todas e quaisquer
controvérsias oriundas deste Contrato; renunciando expressamente á qualquer ôütrpj por

5?ií^^p.®è§^.íiiãdo que seja;- " '

br assim estarem justas e contrat^as, as partes, poriseus representantes
\ ham o presente Córitrato, em quatco^vias de igual tépre^forma para um.só e
- Jo. perante as testemunhas abãbcp-assinados, a tudo presentes.

CapinzaI do Norte, 23 de Fevereiro de
Udiar» Pereirada Silva

liunlctpát
OjPtanèjamanIo

aif 04/2017
t llA

O o d •

^ w ^ n
iti i»! o V

lU lu tu

TESTEMUNHAS

NOME:

NOME:

GPF:

LIdfane Pereira da Silva
Sec. Municipal deJEinançãs

PM DE CAPINZAlfDO>IORTE
TRATANTE

E os LTDA ^ ME
CONTR ATADA

(Mico

suãnd

ei» fCapinzaI do
EmTts

^^Pe«,radQ.Sí/va
escrevente
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL DO NORTE-

Avenida Llridolfp Fiório. s/n® - Vista AÍe^
'Capina! do Noite - Maranhão

CNPJ: OÍ.613J09/0001-10

Fls.

Nfl__

PrQc.N°003/2Q'l7-SEMED
Rubrícã

1

i

...
O- •

- —' — • 1: -, • • - -i—- •

A Prefeitura Municipal de Capinzai do Norte, representada ;neste: ato pelo Sec,

Múnicípãl de Finanças, Lidiane Perejra^ da iSilya, autoHza a empresa KAL
CONSTRUÇÕES, E PROJETOS LTPA - ME, doravante dènomíhada CONTRATADA,

para mánuten^o da limpeza^ pública nas ruas e avenidas daj isede dõ' município de
Capinzai do Nórte, objetoda Pregão Presencial n?*. 003/2017.

Çãpinzal.do Norte/MA. 23 de. Fevereiro de-2017.

UdiandPereíredaSitvá
ÍMun^l ^
P/aiii|8m«nto

Lidiane Péreira da Silva

Sec, Municipal de Firianças
PM DE CAPINZAL DO NORTE

CONT

LCQNStRUÇõisiEPlTOJgtQS LTDA» ME
CONTRATAbÀ ggiasí

íÂjda'
lí T'''iT í

/?Pft«aldo

..er€í«4iSi/vQ
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^ # rMr:PMi-iADiAENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255. Centro, Colinas - MA/CEP; 65.690-000
e-mail: kalconstRicoes@outíook.com
Telefone: (98) 98147-8323

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2602001/2021
TOMADA DE PREÇOS 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual:

12.452606-3

DECLARAÇÃO FORMAL DA INDICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DO PESSOAL TÉCNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOÃO DOS PATOS - MA

ATT; COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 005/2021

Presado senhor,

A empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP, Inscrita no CNPJ/MF sob o n^.
01.265.807/0001-19, sediada na Travessa Rui Barbosa, 255 Centro, CEP: 65690-000, Colinas - MA, por
intermédio de seu representante iegai, Sr. Juvenai Pereira de Sousa, portador da Carteira de Identidade n"
057774282015-4 e do CPF n" 823.884.823-72, vem por meio desta, declarar que seus representantes
técnicos os engenheiros Sr.(s) Ricardo Modesto de Oliveira Filho, CPF 104.445.563-20 e CREA 3216/D-MA

(RNP/CONFEA 110517076-4) Engenheiro Civil e a Sr.(9) Weicíone Mota de Oliveira CPF: 626.392.423-34
CREA-MA: 110381356-0 Engenheira Ambiental, teve conhecimento das condições presentes no TOMADA
DE PREÇOS N.2 005/2021, informar a indicação da disponibilidade do pessoal Técnico; gerentes, motoristas,
técnicos, ajudantes, coletores, varredores e encarregados, para realização do serviço referente contratação
de empresa para prestação de serviços de limpeza pública, para atender as necessidades do Município São
João dos Patos - MA.

Declaramos ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o
cumprimento das obrigações pertinentes ao objeto da licitação.

Atenciosamente,

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIREU-EPP
CNPJ: 01.265.807/OOOM9

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Zolinas- MA, 24 de março 2021

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



(5|K/\L
^ engenharia

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/ÇEP: 65.690-000
e-mail; kalconstmcoes@outlook.com
Telefone: (98) 98147-8323

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 005/2021
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF: TOMA DA DE PREÇOS m 005/2021

item n.9 01 - RELAÇÃO DAS MAQUINAS EEQUIPAMENTOS.

Aempresa KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n^. 01.265.807/0001-
19, sediada na Travessa Rui Barbosa, ns 255 Centro, CEP: 65690-000, Colinas - MA, por intermédio de seu

representante legal, Sr. Juvenal Pereira de Sousa, portador da Carteira dè Identidade n" 057774282015-4 e do

CPF n° 823.884.823-72, residente e domiciliado a Rua Nossa Senhora da Consolação, s/n. Bairro Guanabara,
Colinas - MA, CEP 65.690-000, vem apresentar a relação das maquinas e equipamentos que estarão disponíveis
e em perfeitas condições de uso quando da contratação. Estas Maquinas e equipamentos estarão sujeitos a
vistorias "in-loco" por ocasiãode contratação e sempre necessários em atendimento ao edital em epígrafe.

w

ESPECIE/TIPO MARCA/MODELO ANO PLACA

CAMMINHÃO BASCULANTE VW 24.220 EUR03 WORKER i. 2006 NHA-1595

CAMINHAO - COMPACTADOR VW-13.190 1 2013 PFS-3754

CAMINHAO - COMPACTADOR VW-13.190 1 2013 -

CAR/CAM1NHÃO/CAÇAM BA VW - 24 280 2014 -

CAR/CAM1NHÃO/CAÇAM BA M. BENZ1718 1 2012 NXL-1391

CAR/CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA ! - MUK -5789

IROÇADEIRAS GASOLINA STIHLFs290 PROFISSIONAL |
CORTADORES E APARAD. DE GRAMA

ELÉTRICO.
lOOOW APlOOOTTRAMONTINA j - -

MOTOPODADOR DE GALHOS 2T33CC 1,3HP C/EXTEN. VULCAN
VP3300L 1

- -

CARRINHOS DE MÃO ! - -

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI-EPP
CNPJ:01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

R6:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



(ÍIK/M.
^ ENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000
e-mail: kalconstrucoes@outlook.com ! •
Telefone: (98) 98147-8323

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 05/2021
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTOjDAS CONDIÇÕES EM QUE SE
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de São João dos Patos/MA.

V J Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades Inerentes à natureza dos

trabalhos, diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do

Editai da TOMADA DE PREÇOS n° 05/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não

utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

L étNSTRUCOES E PROJETOS El
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA
RG: 057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP
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PROCESSOADMINISTRATIVO NS 2602001/2021
TOMADA DEPREÇOS N.9005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

DECLARAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS N" 005/2021

Presado senhor (a)

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP oí.265,807/0001-19
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000
e-fnail: kalconstrucoesiaoutlook.com j'

ENGENHARIA Telefone: (98) 98147-8323 ; Inscnção Estadual:
12.452606-3

Aempresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP, estabelecida na Travessa Ruy Barbosa,

255 - Colinas - MA - CEP 65690-000, Inscrita no CNPJ ns 01.265.807/0001-Í9 e Inscrição Estadual ns 12.427.469-
j

2, neste ato representado pelo seu Titular Sr. Juvenal Pereira de Sousa, jiortador do RG ns 057774282015-4

SSP/MAe CPF nS 823.884.823-72, declara para os devidos fins que se compromete a apresentar, até a assinatura do

contrato, as Licenças de Operação expedidas por órgão ambiental competente que autorizem a empresa a executar as
I

atividades de coleta e transporte de resíduos, sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços constantes

deste editai.

KÃL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIREU-EPP
CNPJ: 01.265.807/0001-19 |

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA j
RG: 057774282015-4 i

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP
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KAL

ATIVOCIRCULANTE

0»f*0NÍVSL

Cfiixa G^a)

VALORES A RECEBER
Oup&cslaa a Ríicebtr

ESTOQUE
Estoque tía Ltefcsdonas

ATIVO PERUANENTE
Íl»}BaJ2AOO

Máquina» e Equipemenu»
Mdvaie e Uleflilitos

(-} Dcp^^Âo Acumulada

TOTAL DO ATIVO

RUA PRAINHA. N" 845, CENTRO
MIRADOR • MA, CEP: mMO-ÔÓO

CNPJ: 0ÍM5.807/mi-^19 \
NIRE: 21600048206

i.9oo:oDo.oo
150.000.00

334.885,rô

PA88IVO

1.250.000,00

l.aOO.622.34

164.400,97
i

458,156.29

351.247,16

1.745.115.00

126.467,10

41.647.S

2.SS0.92134
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2.711,937^2

PASSIVO CIRCULANTE
PORN£CeOÔR£8

Fomocedome Dívafm

OBRIOAC^SAPAOAR
ImpoMosaPegar

PATRUIÔNU3UQUIQO
C^tal SoGUi

LtKvodo Ejísr^tío

TOTAL DO PMSiVO
2.718.927.43

ae pro«^nt« a«Unço Patrimonial roaüzado.wm 31 do dauauibrü
Ativo 4'mo no n T n dudum«nf.açao enviada â Contftbilid^ido. momamlo tanto no
MIL NOV^ES?nrrvSTr ^42 [QOIQ HILHÔES; 3BTECENT03 BDESOITOMIL, NOVECENTOS BVINTE fi SETE REAIS EQUARENTAS DOIS CENTAVOS}, j

Juvenal Ptfeira do Sousa
ÇPF: 823.084.823.72

Titular

• MA, 31 úa dezembro de ^16.

Rícanio/Mencor da Mitoa>
Contador I

CRC-MA 0,12520/6-4
CRF: 028.345.053-30



kal çonstrucoes e projetos breu
RUA PRAINHA, Wm CENTRO
MIRADOR - MA. CEP: eS.8S0r00Ò

CNPJ: 01.265.807/00Ò1-19 ?
NIRE: 21600048206 i

PBMEKISgimcÃO pg RRRtp.TADQ no :
fiMCgBRftPO m.2l DE DBZgMBRQ pp. :
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Receita Bruta do Vonda/Sarviços

( - ) DEDUÇÃO DA HECEtTA
Impostos

RSCEITA OPSRACIOÍOa

( - ] DESPESAS GERAIS B ACÇIimSTBATlVAS
Cfln^jra do Morcodoriaa / inoumoa
fincargo3 com INSS/FGTS
Material da Escritório
Folha de pagamento
Aguav Lus e Telefone
Manutenção, Conservação o Limpeza
Pró-Laboie

LUCRO LZQOICO 00 EXERCÍCIO

4d8.&?4,89

4.585.672,14
í

(49«.574,89)

, 4.087.097,25

2.15«.159,26

33.à46,0a

?8.457,13

149.700,OC

24.150,26

32.154,26
60.000,00 <2.706.174,911

1.300.922

1,-..^.. t I Reconhecemos a esatidáo da presente C^monatraçáo ; de. Roaultudo do
mOM dezeínbro do 2019 o Lucro Liquido de R5 l.300.922,34
CENTAVOS) MIL, K0VEÇENT09 E VINTE E DOIS REA1.4 TRINTA E; QUATRO

W

Juvenal Pereira de Sou.^a
CPr: 023.884.823-72

Titular

Mirudot - MA, 31 de-dezemáro de .

íl
Ricardo Aiencàr-de-Matos

Contador' •

CRC - MA 0Í2S20/O-.4
CPF: 028.345.053-30

r



ML.CONSTRUCOBS E PROJETOS EIREU.
ruaprainha. Norns. cENmd:
MIRÀDOR . MA, C£Pí 65.850,000

CNPJ; 01.ÍBS 807/0001-19
NIRE: 21600048208

Págifta 3 de 4

m«&câQ Di^ mTVm^^o pq gERiggQ ^
DI8 2Q19 A PRg?gmRO DH goiQ.I

MESES ANO A VISTA A PRAZO
JANEIRO 2019 201.451,26 163,482,36
fevereiro 2019 205.U4í07 170.124,19
MARÇO 2019 203.147,29 168.698,27
ABRIL 2019 204.940,24 171.184,18
HftXO 2019 205.788,25 172,742,14
JUNHO 2019 206.636,27 171.300,09
JULHO 2019 207.484,28- l7á.fl5a,'0S
AGOSTO 2019 ?.08.332,3p 177.416,00

•SETEMBRO 2019 209.180,31 178.973,96
OUTUBRO 2019 210.028,33 180.531,91
NOVEMBRO 2019 210.876,34 182.089,87
OB?.EH0BO 2019 211.724,36 183.647,82

TOTAL — 2.484.723,29 2.100.948,85

TOTAL

366-. 933, 62

37^.258,26
371,745,56
376.124,42
378,530,39

3«0.-936,36
383.342,33

385.748,30
388.154,27

390.560,24
392.966,21

395,372,18

.4.585.572,X4-

^ ^ exHtldâo dd pr«3onto Oepwnatraçâo dn Faturâíaento parâ o
deícmbrci de 2035 o 7aloc Total do M 4,585.672,14

s SIrtoS ESBI-ENTA 0013 REAIS

Juvenal Pereira de Seuaa
CPFj 823.064.823-72

Titular

Mljador- HA, '31 do dogenáso do 2019.

Bicardo,Alencar do Matos
' 'Contador

qRC - ma'. 012520/0-4
CP^j .Ü28.34S.053-.30



KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIÍ^LX.
Rua. Pra±jiha^N° 645^ OSNTRO

M23WLDQR - CEP: 65.850-000

CEPJ: 01,265.807/0001-191
NXRE: 21600048206

CÁLCULO DOS ÍNDICES ECOKÔMICO-PINANCEIROS
COM BASE NO B2ÍLANÇ0 PATRIMONIAL ENCERRADO EM

31 DE DEZEMBRO DE 20X9

Página 5 de 7

1- índice de solvência geral - ISG

ISG
ATIVO TOTAL

PC+PELP

2~ índice DB liquidez corrente - ILC

ATIVO CIRC.
ILC »•

PASSIVO CIRC.

3- índice DP. LIQUIDEZ GERAL - ILG

AC 4- ARLP
ILG

PC + PELP

CPF; 823.384.823-72

TITULAR

ISG

ILC

ILG

2.718.927,^2

• 168.005,08

973.812,42

163.005,03

973.812,42

168.005, 08

ISG « 16,19

I ILC « 5,80

LLG 5,80

lencar de ^aCoa-
:ontador

CRC - MA ,012520/0-4

CPF: 028.345.053-30

y



MINISTÉRIO DAECONOMIA

Seci^á ^ Oovú^
liaçâo, Getíflo e Gove^ Digital

ASSINATURAEL^RÔNleA

certincamos que oato da empresa ÇAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI conWa assinmlo digilalmente por;

P^ina 4 de 4

i í

'-í< Virf í

CPF Nome 1 . • .-

" 02634505330 RICARDO ALENCAR DEMATOS; •i ; '
eaasB-ieasra JUVÍt^L PEREIRA •1 .V1 ^

^ :•' .. ^.w,

' i

I

!

I p
!ii

' J

; í

> 1
CEMJKCO O RBOZaT» «9 13/08/3030 .14i4* fiO* »«♦>'íOSOOSaSÍM.

12001870300. HIBBt 216000482QÍ' " i .
Ut C^staccoss B PBÇJStOfl..EII(Blt:

Liltàn Ttaar«Bci lodrlguQ* NoAdoaa«
^aKGItBTARlÁ-CSBIUU:.

. _ S*0 MdS, 13/08/2030
,yww..e»9r«Bétaeil.M.gav.bt

A fie*, «..«Uo i «rf.oya,Sc tí, «JW-Ucidad-
lírfetwaraSo c<iu» re«|>dctlva» *M;goii cf« v«rlttlr»«In.

r



TERMO £>È ABERTURA

,Contém e^a encadernação de fomnulário cont
numeradas seguidamente pêlo processo eletrônico-de
escrituradas, de 01 a 06 e que servirá de Livro Diário demúmWo 04 na forma do
parágrafo 1° (primeiro), artigo 6^ (sexto) e artigo 7° (sétimp).;.do Decreto, Lei
número 64-567/69, onde estão registradas todas as operaç^s realizadas pela
empresa abaixo qualificada.

Empresa; KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI.

Endereço: Rua Prainha, n® 845

Bairro: Centro. CEP: 65.850-000

Cidade: Mirador - MA

CNPJ: O1.205.8O7/OOOM9

Inscr. Estadual; 12.452.606-3

Órgão de inscrição: Junta Comôrclal do Estado do MafanhSo - JUCEMA. jem 28 de janeiro de
2Ó17. ! ' • •

N° da Inscrição: 21600048206

Mirador, 01'de janeiro dè 20,19.

j

C^aro, sobas penasda lei, queâs.infoanações aqui comidás, sâo vsrdadeíissô it» ms^wnsablUzp portodastias.

KAL GONSTRUGOES E PROJETOS EIRELI.
JUVENAL PEREIRA DE SOUSA
TITULAR

CPF: 823.884.823-72

Págtna 1 de 7

nup, 06 páginas
dados totalmente

.Coot«<»6r
um: HA-0U520/(M

CPfs.02B.J4S.Q53-»

V



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contnuo, 06 páqinas
numeradas seguidamente pelo processo eletrônico-de idados totaimente
escriturpdas de 01 a 06 e que serviu de Livro DIário.de húrrièro 04 na forma do
parágrafo 1 (primeiro), artigo 6° (sexto) e artigo 7° (sétirno) do Decreto Lei
numero 64,567/69, onde estto registradas todas as operações realizadas pela
empresa abaixo qualificada, '

Empresa: KAL CONSTRUCOES EPROJETOS EIRELL

Endereço: R Prairíha, 845

Bairro: Centro, CEP: 65.860-000 j
Cidadé; Mirador - MA |.
CNPJ: 01.265.807/0001-19 <

Inscr. Ésladual: 12.452.606-3 ;

Órgão de llíscrlçâo: Junta Comsrdaido Betado do Maranhão »JUCEMA, om 26 do janeiro do
2017. ""I

da lnscriçâo; 21600048206

y rMirador, 31 de dezembro de 2019.'

Página 6 d© 7

y

\J

Declara, sob mpem$,da tei. que os infoimaçôm aqui contMas, sfio verdadeiras 0me respiésabltoo pôr todas atas.

KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI.
JUVENNAL PEREIRA DE SOUSA
TITUUR
GRF: 052.502.896-06

lAlMwdete»
Cont»dof

Rag: MA*OI2S30/04
CPVt 028.M&.0S3 - 30



Ministério do Indústria e Comércio Exteriore Sôiylços

Sçct^fid Especial da Micro ePequena Empresa ; JUÇEMA
' ' pGpai^mentõ de Registro. Empreearíatve;

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Ter^s de Abertura e de Encerramento do Livro Digital corri "carflctôristlcas abaixo
ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO.} sob a autenticidade

12001804049 em 11/05/2020, protocolo 200327879. Para validação de Autenticação dos Tèrmòa, deveié
m apesaado o Pprtal de. Serviços. I verifi^çap de docümentós; do Empreendedor
(mtp:/Avw\^.emprQsaf^l ma.oov.bf^ e informar o número deautentinanan. M ' '

•Nome Errtpreèariai:

•Número dp Registro:

CNPJ::

Município:'

KAL CONSTRÜCÒES EPROJ^OS EIRELI
216(^048208

01265807000119

Colinas

•TípodeLivro: ' DIÁRIO

Número da.Ordem: ' .4

Período de EsçHturaçâo: <01/01/2019 - 31/12/2019
" í VÍ

02834505330

Nome

82388482372 - JUVENAL PEREIRA DE SOUSA'

? ,

RIÇARDO ALENCAR DE MATOS MA-01252(3/C^ '

AtmaròçAç*© w ii/os/aoao i5í40ioí sob h*í
21C4004S206. i I >

D8 07/05/3030. CÔDIÒO DS VBWnOlÇXOi
13001851325. RZRSt 31C0004820C. • ' •
f*x, cxsNSTsrjcoga s prooitos ainfliit

ANSSLSO DIAS CASNIZXO^IiOPBS {'ZI^
SEfiP^AVBI. niA -AOlBMTICAcilO

6R0 11/OS/2030 -
JÜCEMA

;

AvQíld^ de^e docymenlõ, se imprfâso, fica sujeito ô.c^prova^o dé sua autentiddade nos respecilví^
•po^ls. Informando seus rèspectivds cédl^ de verltoi^o. T[ 'I ' '' ' '



04/01/2021

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHAO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONÁL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO;: ESTADO DO
MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento
encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME : RICARDO ALENCAR DE MATOS

REGISTRO : MA-012520/0-4

CATEGORIA ; CONTADOR

CPF. : 028.345.053-30

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/01/2021 as 12:10:47.
Válido até: 04/04/2021/

Código de Controle: 0689.4488.9509.7560.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o si e do CRCMA



REPUBLICA FEDERATIVA
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SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARck DE COLINAS/MA

ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

USANDO da faculdade que me confere à- Lei, CERTIFICO, a
requerimento de pessoa interessada, que, dando busca rios arquivos dos feitos
referentes às distribuição de AÇÕES DE FALÊNCIA

JUDICIAL, constatei a inexistência contra, KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS
EIRELI EPP, inscrito(a) no CNPJ n° 01.265.807/0001-19, estabelecida na Rua Rui

Barbosa n° 255, bairro Centro. Colinas/MA. j
CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única

existente no nesta Comarca de Colinas. O referido é verdade e dou fé. Dada e

passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meuj cargo, no Fórum Des.
Bento Moreira Lima, Colinas. Estado do Maranhão. Eu, Maria Aparecida P.
Barbosa, Auxiliar Judiciário, mat 133751, consultei edigitei, subscrevo eassino.^

I

Colinas- MA, 24 de março de 2021.

OU RECUPERAÇÃO

JessOTita da-SüvaJjjjorais N
Secretário(a) Judicial
Matrícula n"* 118687

Guia n®: 21.052.501.000.929.095-8

' ( SERÍ^NTIA EXTRAJUDICIAl. DO 2® OFÍCIO DE COUNAS^A

CERTiFíCQ QUE APRESENTC FOTOCOPIA CONFERE OÚM O
ORIGINAL EXIBIDA NESTAS NOTAS. EM TEST. lÜÜ^Iil
VERDADE. DOU FÉ. CoIInas/MA, 24/03/2021 16-42^K^ fcjPjiaSELO AUTEWTQgaBigi HnflnNTETEflRBA« ^5^ ^
Mi<ÚSro
jlíflroNatarruen Barbosa Dla« • Escrevante
emoLR»4,07TJ; RS9,6ÍMDEP: Rt B,Í»FBMP: KtB.U FERtS R» B.US.Io: R* O.ÍBTetil: R»í.ia

UBSfcKV.ACAO: ~ I \
OCNPJ/CPF constãnts ncsla ceriídão foi informüdo pelo solictoi^e^ Sua titularidade devèrá^r conferida
destinatário. ^ 1 ^
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO

Sede: Fórum Des. Bento Moreira Lima, I.
Praça Dias Carneiro, s/n, Centro, Colinas/MA CEP.: SS.SSO-OOO fone: (099) 3

Judicial

025 Colinas
Judicial do Gomar

^tí^eçJiKüciárto
Trthmdde/usflça,, J^iioMSaRíião

!i\ Ato iudlcíal , m
- i • Oneroso' \ 1

.&QQO(>Oãg?gÍQ%^

•Í253/16QS

sado ou
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoría Geral da Justiça
Coordenadoría das Serventias

CERT-CSERVCGJ - 582021

( relativo ao Processo 65562021 )
Código de validação: 8D02A412A4

O DIRETOR DA SECRETARIA DA CORREGEDORIA-
GERAL DA JUSTIÇA, DR.CARLOS ANDERSON DOS
SANTOS FERREIRA, no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, atendendo a solicitação protocolizada sob o processo n°
65562021 em que é requerente a empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS
EIRELI-EPP, situada na Rua Rui Barbosa, n^ 255, Bairro: Centro-Colinas/MA, inscrita
no CNPJ:01.265.807/0001-19, que a Secretaria Judicial de Distribuição, única existente
e em funcionamento na Comarca de Colinas/MA, estiá localizada no Fórum
"Desembargador Bento Moreira Lima", localizado na Avenida Gonçalo Meneses de
Sousa (Rodovia MA 132), Guanabara, e responde por ela o setretário da distribuição do
fórum, EDUARDO ANTONIO DE SOUSA PEREIRA. O referido é verdade. Apresente
certidão tem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 198 do Código
de Normas desta Corregedoria-Geral da Justiça. Dada e passada a presente certidão
aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mi! e vinte e um, neste
Termo Judiciário de São Luís da Comarca da Ilha de São liuís, Capital do Estado do
Maranhão. Eu, Jaciara Monteiro Santos Rodrigues, Coordenadora da Coordenadoría das
Serventias, digitei e, eu, Carlos Anderson dos Santos Ferreira,' Diretor da Secretaria da
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, subscrevemos e assinamos.

CERT-CSERVCGJ - 582021 / Código:8D02A412A4
Valide o documento em www.tima.lus.br/valldadoc.php



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedorla Geral da Justiça
Coordenadoría das Serventias

CARLOS ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA

Diretor da Secretaria da CGJ

Gabinete do Diretor da Secretaria da CGJ

Matrícula 193474 !

JACTARA MONTEIRO SANTOS RODRIGUES

Coordenador das Serventias

Coordenadoría das Serventias

Matrícula 107375

Documento assinado. SÃO LUiS -TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 22/02/2021 15:24 (JACIARA MONTEIRO SANTOS RODRIGUES)

Documento assinado. SÃO LUÍS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 22/02/2021 18:54 (CARLOS ANDERSON DOS SANTOS
FERREIRA)

CERT-CSERVCGJ - 582021 / Código: 8D02A412A4
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.ptip

r



(aK/\L
ENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRElll - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro. Colinas - MA/CEP:
e-maii; kalconstnjcoestaioutiook.com
Telefone: (98) 98147-8323

65.690-000

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 2602001/2021
TOMADADE PREÇOS N.® 005/2021
TIPO; MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: lOhiOOmfn

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual;

12.452606-3

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no
Município de São João dos Patos/MA. !

Declaramos expressamente que; |

Concordamos integramente esem qualquer restrição com as condições exprUsas na TOMADA DE PREÇOS
05/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas nã minuta do Contrato que nos foi

fornecida com o Edital.

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta)dias consecutivos, a contarda data
sua apresentação e abertura

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dosserviços

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a essa
Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados necessários, bem como,
assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e todos os atos inerentes ao procedimento
licitatório.

'í
Co inas - MA, 24 de março de 2021

^ KAL OpílsfRUÇÕES EPROJETOS EIRELl-EPP,
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA
RG: 057774282015-4
CPF: 823.884.823-72

Proprietário

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EiRELi - EPP



1/ Al KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
1^^ Ê Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000
i e-mall: kalconstrucoe5@outlook.com
ENGENHARIA Telefone; (98) 98147-8323

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

DECLARAÇÃO (Item S.2.5"a" do Editai)

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual;

12.452606-3

r
Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços d
Município de São João dos Patos/MA.

e Limpeza Púbilca Urbana no

A empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP. CNPJ n°01.265.807/0001-19, com sede na

Travessa Rui Barbosa, n° 255 Centro, CEP: 65690-000, Colinas - MA, por seu representante legal o Sr.
1

Juvenal Pereira de Sousa, portador da Carteira de identidade n^ 057774282015-4 SSP/MA e CPF n^

823.884.823-72 em cumprimento ao item 5.2.5, alínea "a" do edital da TC
r

declara o seguinte:

MADA DE PREÇOS n" 05/2021,

1, Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela autenticidade de todos os

documentos apresentados;

2. Que executará os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas fornecidas pela

Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, disponibilizando" pessoal técnico especializado eque tomará
todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissional Indicado para fins de comprovação de

qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior,

•esde que aprovada pela Prefeitura Municipal de São João dos-Patos/MA.'

^ ^ KAL CÔNSTRUÇêES EPROJETOS EtREU-EPP
CNPJ:01.265.8O7/O00M9

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:05777428201S-4

CPF: 823.884.829-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP
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ENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000
e-maií: kalconstnicoes@outlook.com j
Telefone: (98) 98147-8323 j

PROCESSO ADMiNISTRATiVO N® 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3

DECURAÇÂO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Púbiica Urbana no
Município de São João dos Patos/MA.

A empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELÍ - EPP, Inscrito no CNPJ N°

01.265.807/0001-19, estabelecida na Travessa Rui Barbosa, n.°255, Centijò, CEP; 65.690-000, Colinas-MA,
por intermédio de seu representante legai o(a) Sr. JUVENAL PEREIRA DE SOUSA portadorda Carteira de

Identidade n.° 057774282015-4 SSP-MAe do CPF n.° 823.884.823-72, declara, sob as penas da Lei, nos termos

do artigo 32, § 2.9, da Lei Federal n.9 8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar

da TOMADA DE PREÇOS n° 05/2021 e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim, conhecer, na íntegra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus termos.

^KAÍrálNSTRUÇÕES ÉPROJ^OS EIReÍ
CNPJ:01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA., 24 de março de 2021

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



ENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.°255, Centro, Colinas-MA/CÉP: 65.690-000
e-mail: kalconstrucoes@outlook.com
Telefone: (98) 98147-8323

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N." 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscríçâo Estadual:

12.452606-3

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR CUMPRIMENTO DO D
ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

SPOSTO NO INCISO XXXIÍI DO

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços ide Limpeza Pública Urbana no
Município de São João dos Patos/MA.

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP, Inscrito no CNPJ N° 01.265.807/0001-19, estabelecida

na Travessa Rui Barbosa, n.° 255, Centro, CEP: 65.690-000, Colinas -• MA, por intermédio de seu

representante legal o(a) Sr(a) JUVENAL PEREIRA DE SOUSA portador da Carteira de Identidade n.°

057774282015-4 SSP-MA edo CPF n.° 823.884.823-72, residente edom'iciIiado na Rua Nossa Senhora da
Consolação s/n. Bairro Guanabara , CEP: 65.690-000, Colinas - MA, DEÇLARA, para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos.

Colinas - MA., 24 de março de 2021

KÁtr^ONSTRUt^ES É^RÓJETÓS EIRELI-EPP
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP



E>Ç>eí4*|GCVEÍ«0tX>
FACÍL>macanhAo

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerciai e são vigentes na data da sua expedição.

EMJ>RÉSA! GOVERNO DO
FÁCILImaranhAo

Certificamos que a empresa KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI
Portadora do CNPJ 01.265.807/0001-19

É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2100930492

NIRE (Sede)
21600048206

CNPJ

01.265.807/0001-19

Data de Arquivamento do Ato Constitutivo
17/06/1996

início de Atividade

05/06/1996

Endereço Completo
TRAVESSA RUI BARBOSA. N»255. CENTRO - Colinas/MA • CEP65690000

Ato

223

002

223

310

307

002

310

310

002

223

206

002

002

002

315

223

002

223

002

315

002

002

090

Número

20200325108

20200202359

20190273534

20190049049

20190016965

20190016957

20190016160

20180647861

20180626119

20180341375

20180098926

20180050567

20170464717

21600048206

20170023516

20170217094

20160041104

20151242364

20150455550

20140765760

20140765751

20140723374

21200391248

'J J

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores
Descrição |
BALANÇO I

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)!
BALANÇO I
OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÁRIO [
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)' :

•'L OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /

Dáta

12/05/2020

27/03/2020

03/04/2019

01/02/2019

17/01/2019:1'_

17/01/20.19,;í

16/01/2019

/:ç^S^^,«,-CiEMPRESAR^^ .
29/0a/2Ò18Í k- í outros documentos DE INTERESSE DA EMPRESA/

V.- EMPRESÁRIO |
!23/08/201 ^

1; 08/05/2018::^"
/ j-06/03/2018^-'-^-'
•'!/.22/a2/20Í8T"-Z

21/07/2017-

'!^\26>01/201J>.''
''\26/01/20'l7;-''

-•V'Wl/Òà/2ÒÍ6-.-^>,

10/12/2014

10/12/2014

24/11/2014

17/06/1996

- ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
S (EMPRESARIAL)

' BÁCANCO I
-PRÒCÚRACAO;
"ÃLTERiákCAO DE DADOS (EXCETO NOME

•.EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

•^EMPRESARIAL)
cTRANSfORMACAO
: ÉNQÜADRAMENTO DE MICROEMPRESA
=BALANÇO'-. ]
AÍiTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

,.^ÈMPRESARIAÜ)
^BÁLANCÒ-i^il:^;'
ZaLTERACAO de DADOS (EXCETO NOME
""EMPRESARfAt)^

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
ALTERACAO DÉ DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
CONTRATO I

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/01/2021, às 10:11:55 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade nohtlps://www.empresafacÍl.ma.gov.br. com o código IPVXXPEI.

MAC2100930492
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AICOktRNODOI Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comerciai do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLÍFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados !
nestaJunta Comercial e sãovigentes nadatadasuaexpedição. !

Nome Empresarial: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIREU

Natureza Jurídica: Empresa IndMdual de Responsabilidade Umilada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)
21600046206

CNPJ

01.265.807/0001-19

Endereço Completo
Travessa RUI BARBOSA. N®255, CENTRO • CoIínas/MA - CEP 65690-000

Arquivamento dó Ato
Constitutivo '
17/06/1996 I

ÍM^RESA iGOVERNO 00 |
FÁCIL! maranhAo :

Protocolo: MAC2100930480

Início de Atividade

05/06/1996

Objeto I
CONSTRUÇÃO DEEDIFÍCIOS; OBRAS DETERRAPLENAGEM; OBRAS DEURBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DERODOVIAS E
FERROVIAS; TRANSPORTE RODOVIÃRIO DECARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICÍPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
PRODUTOS PERIGOSOS; MONTAGEM DEESTRUTURAS METÁLICAS; PREPARAÇÃO DECANTEIRO E LIMPEZÁ DETERRENO; SERVIÇOS DEPINTURA DE
EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DEALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DEPOÇOSDEÁGUA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE
PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE ESCOLAR; SERVIÇO DE
TR/>iNSPORTE DEPASSAGEIRO - LOCAÇÃO DEAUTOMOVÉIS COM MOTORISTA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; LOCAÇÃO DEOUTROS
MEIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (CAMINHÕES, CAÇAMBAS E ETC);CONSTRUÇÕES DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;
COLETA DE RESÍDUOSNÃO-PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOSNÃO-PERIGOSOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA EMGESTÃO
EMPRESARI/U., EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA; SERVIÇOS DEENGENHARIA ATIVIDADES DEÜIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE(UMPEZA DERUAS) MONTAGEM E INSTALAÇÃO DESISTEMAS E EQUIPAMENTOS DEILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
PORTOS EAEROPORTOS MANUTENÇÃO DEREDES DEDISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COMÉRCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELÉTRICO
COMÉRCIO VAREJISTA DEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO EM GERAL. CONSTRUÇÃO DE REDES DEABASTECIMENTO DE ÃGUA, COLETA DEESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DEIRRIGAÇÃO CAPTAÇÃO. TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DEÁGUA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA.
TOPOGRAFIAEGEODÉSIA COLETADE RESÍDUOS PERIGOSOS I

Capital
R$ 1.250.000,00 (um milhão eduzentos e cinqüenta mil reais) .2i
Capitai Integralizado j'
R$1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinqüenta mil reais) 'r

Porte

EPP (Empresa de Pequerto
Poiie) ^

Prazo de Duração
Indeterminado

Titular 1.
Nome CPF v ' .3 /Administrador-, 'i Iníciodo Mandato Término do Mandato
JUVENAL PEREIRA DE SOUSA 823.884.823-72'.;'\ ^ ^ 12/07/2017
^ ..í •-í( : i 1Dados do Administrador | .-w,.. - } 1
Nome CPF j. 4'—rv', " ^fnlnldò'do Mandato Término do Mandato
JUVENAL PEREIRA DE SOUSA 823.884.82^72\ Í2/01^017 j

Último Arquivamento i . T-l-l".
Data Número ;r'^~"-'-^-f-'Ato/eventos -
12/05/2020 20200325108 {• ;í .•-'V.U "223/223-BALANCO, íl'i

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

MAC2100930480

Esta cerüdãoforemitida'autoinaticãmehté'em 12/01^021, às10:11:íl'(ttoráHò;de Brasília). /
Se impressa, verificar sua autertlicidade nQ'.http's://vtr^Jémpr«safacÍLiriâ.SDV^ como código N3E4NWGZ.

LillanTheresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral



E IOOVERNO DOI
FACILlUAfUNEUO-

Govemo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECIFICA

e»^ft€SA|covõwobo l
FÁCILÍmaranmAo:

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM r
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa KALCONSTRUCOES E PROJETOS EiRELi
Portadora do CNPJ 01.265.807/0001-19

É registrada nesta Junta Comerciai, como segue:

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretárlo(a) Geral

Protocolo: MAC21Ü093D492
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Data da consulta: 11/01/2021 09:27:39

L' identificação dd Contribuinte - CNPJíMatriz

CNPJ:-01.265.807/0001^19
Aopção pelo Slmpíes Nacionà! e/ou SIMEI abrange Iodos os estabdedmentos da empresa

Nome Empresarial: KALCONSTRUÇÕES E PROJETOS EiRELl

Situação no Simples Nacional: Optante pelò.Simples Nacional desde 01/01/2016
Sítuaçãomo SlMEl: NÃO enquadrado np SIMEI

\ + Maíslnfohnações-

f^ériddosAnteriorêi' ^ ' •'''1?:^'''.

I Opções pèio Símpleè Naciónài em Períodos Anteriores: Não Existem
l

i • '

I •Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores::Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional) • ' ]i' " > :
„•,<, -1..Ji-i;,., j.L

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

i-;áb Existem

'•íi.

n-Tr '

:

^ r •• -•



KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.'*255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690*000
e-mail: kalconstrucoe5@oirtlook.com

Telefone: (98) 98147-8323ENGENHARIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N." 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00m{n

PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REF.: TOMADA DE PREÇOS N"005/2021

Presado senhor(a)

DECLARAÇÃO

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual:

12.452606-3

Aempresa KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP, Inscrita no.CNPJ/MFsob o ns. 01.265.807/0001-
I I

19, sediada na Rua da Prainha, Ns 854, Centro, Mirador - MA, por Intermédio de seu representante legal, Sr.

Juvenal Pereira de Sousa, portador da Carteira de Identidade n' 057774282015-4 e do CPF n" 823.884.823-72,

declara sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas ap|jcá\^eis que, está em dia com oPPRA
(Programa de Prevenção Contra Risco Ambientais) e PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde

Ocupaclonal).

n

/ /KAL ^STRUÇÕES EPROJETOS EIRELI-EPP
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



"PPRA"

PROGRAMA DE PREVENÇÃO
ambientais

DE RÍSCOS

FEVEREIRO DE 2021 AFEVEREIRO 3E 2022

*



KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS LIDA

PRRA-2021/2022

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
Atendendo aLei N° 6.514 da Portaria 3.214 da Norma

ReguIsmentBdora NR-OE,

Responsável pela elaboração:
Welcione Mota de Oliveira

Nome
Av Neiva Moreira 400, Grand Park [0(1008

Endereço
Calhau

Bairro
São Luís

Município
welcione@icloud.com

Telefone
(98) 991528050

1^

V



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
11/01/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERODE »eCXlCW
01.26&807/0001-19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRÍÇAO EDE SITUAÇAO
CADASTRAL

NOME EWPRESARIN.

KAL COttSTRUCOES E PROJETOS EKEIJ

rtnjio 00 ESIWEIACOÍÊHTO (NOME 06 MMIASI^
KAL ENGENHARIA

COgGOEPcSCHiC*O0*»"TM0*CeECO>«OmCAP*g«CP*t.
41.2Ch»08'Con«tniçaode»diBc»o»

.-Ar-r-» f D*aATlvmADeS eCON0WC*S8EOJN0WI«
-ft«pt»çao. faatamtiite e tftetribulcSo daágua
-CoMB dt resWuoQ nS»««ríee908

3â.12-í-00-Co»«a<íerMl<ftioapwí9osos
38J21<m>0 .Trítarntnte • dtsposIçSo dywridoQ» nâo-peflgosos
42.11-Kl • Construçãodt toòovto e fefKrrias
42.12JW)0 • CortstniçSo do obra# d» «rta ®9p®cww

. ohfftft do urbanização-ruja, praga» e calçadas
42^1-9-03 . Manutenção de rodo# de obra* de
^^^22 ^ —•-«- *— AflA 6dMC9 «
irrlçação
42:a2-S-01 - Montagem de estrutura#mettficw
43.11'SG2 - Pr^araçSo de eanteiroe Rmp*M de teneno

. ServiçosàGpinturaàê odHfeiM em geral
4S.99>lJ)3>Obrs9dealvenafia

43S9-145- Perfuração e con»tniçtedopoçosdoagua4TjÍ2.MO«Com6ídovai#frstademat»fWi(étrieo
47J44-SG9 - ComôTCíO waojtetado materiatede construção^ BW" .4a234MJ2-Sovíço do ttanspocte de passageiro® •loeaçSo de autoroówfa com motoftetâ
«;24-8-00 «Transporte oscctar

1-«v«5riBnccrairinnAKMUREZAJURlDCA _ . .

gao-ç -Bopiosa Individual de RospoiwabiHttartB limitada (do Natuieaa EmprtBAri

OUADEABSnURA

2iM6n99e

LUUKAUWIKU

TV RUI BARBOSA

UlIOUMbNIU

ÉMre FEogwnvo pesponsavel lefPi

COLDIAS

TEUrWE

(99) 6258-1173,' (93) 9S37-6SS7

PORTE

EPP

DAU OASrruAÇAOCAOASTRN.
03/11/20059TU*Ç/kOCKMSTRM.

Am/A

MOnVO DE SnVACAOCADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n" 1.863. do 27 de dezembro do 2018.
Emitido nodia 11/01/2021 às 09-J4:48 (data e hora deBrasflia).
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11/01/2021

NUaeRODEKSOBCU
oi.2ft&ao7nooi-i9
MATRIZ

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO EDE SITUAÇAO
CADASTRAL

0«rAOe*eEflTURA

20il06/1d96

NQ%C fiiill 'i^lllW
I0U.C0NSTRUC068 BPROJETOO EIREU _J

2!SSrrr«*.orti r«l«làrtQ di cais^ pn»<»w««
Sã2S:]Sffi25ÍS:íSíi'S'SS£S^»c«=»»^
71.l2*00-8w»lçosdeen9eoíi«1i
71-Stnrtço» d»eartoBUfi*. topegra*» • geoow»

"2.JXS"•1.2WMM). AUvidâdM d»|lmp«aftio wptrtfiodM >nt>rlormtntt

lOGiUOOURO
TVRU|B/«BOSA

C9

Kjeao^oo

BMRROCXSTRfrO

eENTRO

naiERECO ElETftâNCOK^LMMSTTU/eOESeOUTLOOlCeM

rFeownvorcspoNSM/Ei.(Bni

SmiACM)CADASTRAL

/vnrA

UCTTVOKSnM^CASASTAAL

smi*c*OESPecui

KUUERO

2H

UUMEtfW

eOUNAS

TQ.eFO)C

(99) 9258-117» (M)9537-«6a7

'CUR»CM6inUCA0CNkA?TML'
03/11/2009 I.,

•
DKTA»SIIU*Ç*0E9«aÃL

Apfovsrin lnidrv.ç90 Norirmllva RFB rf- VflfiS. ri« 77 d« dflZfiirhm ri« 2(118.
Emitido no dia 11/01/2021 ôs09^4:48 (data e hora do BrasBia).
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Responsável pela implantação do PPRA: KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS

Número total de Funcionários

HRELl - EPP

¥



40 homens 20 mulheres

INTRODUÇÃO

ANorma Regulamentadora ns 09 (NR-9), texto aprovado pela Portaria ns 25 de 29/12/1994
(Lei nS 6.514, de 22 de dezembro de 1994), que estabelece a obrigatoriedade de elaboração e
implementação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA visa
integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento,
controle da ocorrência de riscos ambientais de trabalho, existentes na

à prevenção da saúde e da
' avaliação e conseqüente
empresa, que podem ser

identificados emensurados, definindo ações para atenuá-los, extingui-los ou rnantê-los sob controle.

Este PPRA seráválido por 01(Um) ano, quando então deverá reavaliado.

OBJETIVO

Garantir um ambiente de trabalho saudável eseguro para seus colaboradores, visando apreservação da
saúde e integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e
conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou^que venham a existir no
ambiente de trabalho, atendendo também a Norma Regulamentadora NR-09 - Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais - PPRA, em todos os seus itens.

^ ,

As ações previstas neste Documento-Base serão desenvolvidas no âmbito da empresa, sob
responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores,; sendo sua abrangência e
profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidac
produtivo.

es de controle do processo

NORMAS REGULAMENTADORAS

Abaixo um resumo das principais normas que foram consultadas para a e , ,
sempre deverâo ser observadas econsultadas para desempenho das atividades com segurança esaúde
no trabalho.

áboração deste PPRA e, que

NR-01 Disposições Gerais

Dispõe a primeira Norma Reguiamentadora eiencada na Portaria 3.214/78, sobre a obrigatoriedade
das empresas privadas e públicas em geral, que possuem empregadós lregidos pela Consolidação
Trabalhista, ao cumprimento dos preceitos legais e regulamentares relativos àsegurança emedicinado
trabalho, estabelecendo as obrigações que são exigidas do empregador e do empregado e, dos órgãos
defiscalização competentes (Secretaria de Segurança eSaúde no Trabalho rSSST, em âmbito nacional e.
Delegacia Regional do Trabalho - DRT, em âmbito estadual).

NR- 02 Inspeção Prévia
Esta Norma Regulamentadora estabelece a obrigatoriedade de tot

encaminhar aoórgão regional do MTE, uma declaração das instalações ou,
que realize uma inspeção prévia, para fins de obtenção do CAI -Certificado

Ainspeção prévia e a declaração de instalações são exigidas para asse
inicie suas atividades livres de riscos de acidentes e/ou doenças do trabalho. Onão cumprimento das
exigências previstas na NR-02 impede o início do funcionamento das atividades do estabelecimento
novo.

o o estabelecimento novo

solicitar deste mesmo órgão,
de Aprovação de Instalações.
;urar que o estabelecimento



NR- 03 Embargo ou Interdição
Trata a Norma Regulamentadora em questão do ato de embargo ou de interdição, medidas

promovidas pelo órgão competente do MTE que importam na paralisação total ou parcial da obra ou do
estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, sempre que, através de laudo técnico, vier
demonstrada a existência de grave e iminente risco ao trabalhador, considerada assim, toda condição
ambiental de trabalho que possa causar acidente ou doença profissional com lesão grave à sua
integridade física (dotrabalhador). |

I

NR- 04 Serviço Especializado em Engenharia de Segurança I
Segundo o preceito contido na NR em questão, as empresas que possuam empregados regidos pela

CLT, deverão manter ou não, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho, na forma estabelecida, considerando agraduação do risco da ativiriade principal da empresa e
o número total de empregados existentes, conforme demonstrativos constantes no quadro II*, que
integrama referida Norma (NR-04).

NR- 05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

Segundo as revisões desta Norma, primeiro deverá ser verificado qual sua atividade econômica
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas -CNAE) eposteriormente oenquadramento do
respectivo Grupo com onúmero médio defuncionários do estabelecimento. Istofeitoficará determinado
sehá ou não necessidade de organizaremanter em funcionamento uma Cornissão Interna de Prevenção
deAcidentes - CIPA, composta de representantes do empregadore dos empregocfos. Lembrando que
toda empresa deverá ter ao menos o Designado de CIPA.

NR- 06 Equipamento de Proteção Individual !
Aempresa deverá fornecer para os funcionários somente EPl homologados pelo MTE, ou seja, todos

osequipamentos fornecidos devem possuir Certificado deAprovação. !
Ofornecimento do EPl é obrigatório, eis que, em alguns locais de trabalho, ^não é possível adotar
medidas de proteção coletiva. Com isto, os EPl foram adotados para proteção contra os riscos de
acidentes e/ou doenças profissionais do trabalho, durante o período em que as medidas de proteção
coletivas (se possível) estiverem sendo implantadas ou para atender situações de emergência. A
empresa deverá fornecer os EPl aos empregados gratuitamente e, em estado de funcionamento e
conservação. !

Acomprovação do fornecimento deve ser feita através de um "Recibo de EPl", onde deve constar a
relação dos EPl entregues ao empregado, a data da entrega, orientações sobre a obrigatoriedade e o
modo de uso e informações sobre as sanções impostas no caso do não uso, devidamente assinado pelo
empregado, atestando oefetivo recebimento dos mesmos. I

I
NR- 07 Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional |;

Estabelece a obrigatoriedade da elaboração e Implementação, porj parte do empregador, do
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, com p objetivo de promoção e
preservação dasaúde doconjunto dos seus trabalhadores.

NR-08 Edificações
Estabelece os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados nas edificações, para garantir

segurança e conforto aos que nela trabalham. Assim, temos:
•altura mínima de 3,00 metros de pé direito, do piso ao teto;
• pisos sem saliências nem depressões, possibilitando a circulação das pessoas e a
materiais; |
•aberturas nos pisos e paredes, protegidas, impedido a queda de pessoas ouobjetos;

ovimentação dos



•os pisos, escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para suportar cargas móveis e fixas;
•escadas e rampas fixas devem serconstruídas, de acordo com as normas técnicas oficiais e mantidas
em perfeito estado de conservação • nos locais (corredores, passagens, escadas, etc.) onde houver
perigo de escorregamento, devem ser empregados materiais antiderrapantes;
•os andares acima do soio, que não forem vedados por paredes externas,j devem dispor de guarda-
corpo de proteção contraquedas. I
• Além destes requisitos técnicos, deverão ser observadas também, formas de proteção contra
intempéries, deacordo com as normas relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e
condicionamento acústico, resistência estruturai e impermeabilidade.

NR 09-LIMPEZA URBANA

Sumário:

1 - Objetivo e campo de aplicação
10-ANEXO1-GLOSSÁRIO
2 - Organização de atividades
3- Programa dePrevenção de Riscos Ambientais e Programa deControle Médico deSaúde Ocupacional
4 - Análise Ergonômica do Trabalho
5 - Veículos, máquinas e equipamentos
6-Treinamento

7-Equipamentos de proteção individual evestimentas de trabalho |
8 - Coleta de resíduos sólidos ;,
9-Varrição j
1 - Objetivo e campo de aplicação |
1.1 - Esta Norma Regulamentadora dispõe sobre os requisitos mínimos para a gestão da segurança,
saúde e conforto nas atividades de limpeza urbana, sem prejuízo da observância das demais Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
1.2 - Para fins de aplicação desta Norma Regulamentadora, considera-se limpeza urbana as atividades
que envolvem a coleta de resíduos sólidos, varrição, transbordo, manutenção de áreas verdes,
tratamento de resíduos, ponto de recolhimento de resíduos (ecoponto), triagem de recicláveis e
destinação final, apartir da sua produção edisposição para recolhimento ao|ponto de destino.
1.3 -Também estão incluídas, dentre outras, as atividades de raspagem e Fjiptura de meio-fio, capina e
roçagem de terrenos, lavagem e conservação de monumentos, lavagem,e conservação de túneis,
varrição e lavagem de feiras, vias e praças.
1.4 - Esta Norma abrange todos os trabalhadores das atividades de limpeza urbana. Independente da
forma de contratação. !
10-ANEXO I-GLOSSÁRIO j
2- Organização deatividades |
2.1 - Aorganização das tarefas deve ser efetuada com base em estudos é procedimentos de forma a
atender osseguintes objetivos: |
a - a cadência na realização de movimentos de membros superiores e inferiores, o levantamento e
transporte de cargas e a distancia percorrida não devem comprometer a segurança e a saúde dos
trabalhadores; |
b - as exigências de desempenho devem ser compatíveis com as capacidades dos trabalhadores, de
maneira a minimizaros esforços físicos estáticos e dinâmicos que possam comprometer a sua segurança
e saúde;
c- adoção de medidas para reduzir esforços e aumentar o conforto dos trabalhadores.
2.10 - Omaterial de apoio à realização das tarefas, como ferramentas, equipamentos e outros, devem
ser acondicionados em compartimentos resistentes eisolados. j'
2.11 - O empregador deverá buscar soluções para que os odores provenientes dos resíduos sejam
eliminados ou neutralizados, de forma a diminuir o impacto causado aos trabalhadores e a terceiros.

V



2.2 -Oempregador deve manter inventário de todos os logradouros em que desenvolve suas atividades,
por rota, frente de serviço ou pontos de coleta, com identificação dos locais onde estão instaladas as
áreas de vivência ou pontos de apoio
2.2.1 -Oinventário conterá informações relativas à extensão da área de coleta ou varrição, às disténcias
percorridas pelos trabalhadores, ao roteiro dos veículos de coleta, às condições do tráfego das vias nos
horários de coleta, ao tipo de calçamento, aclives e declives e a outras pt^uliaridades pertinentes à
atividade.

2.2.2 - O Inventário ficará à disposição da fiscalização, dos trabalhadores e dos seus representantes
sindicais, podendo ser utilizado sistema informatizado
2.3 - Éassegurado ao trabalhador interromper suas atividades exercendo ò|direito de recusa, sempre
que constatar evidência de risco grave e iminente para sua segurança 6:|saúde ou a de terceiros,
comunicandoimediatamente o fato a seu superior hierárquico.
2.4 -Deverá ser elaborado Plano de Emergência, contendo, no mínimo: ; ^
a-nome efunção do(s) responsável(eis) técnico(s) pela elaboração, impleme ijitação erevisão do Plano;
b - estabelecimento dos possíveis cenários de emergências;
c-procedimentos de resposta à emergência para cada cenário contemplado;^
d-relação de locais que podem prestar assistência aos trabalhadores em cada cenário contemplado no
Plano.

2.5 - O empregador deve disponibilizar sistema de pontos de apoio/ observando-se a Norma
Regulamentadora n.s 24 (NR-24), em locais estratégicos para higienização, hidratação, necessidades
fisiológicas etomada de refeições para os trabalhadores que realizam atividades externas^
2.6 - Onde não for possível determinar pontos de apoio, poderão ser utilizadas instalações móveis em
boascondições de uso e higienização, devendo possuir:
a-área de ventilação e confortotérmico; |
b- lavatório com água corrente, sabonete líquido etoalha descartável para enxugo das mãos,
c - sistema de descarga ousimilar quegaranta o isolamento dacaixa de detritos.
2.7 - o empregador deve garantir, nos postos de trabalho situados em rotas/frente de serviço,
suprimento de água potável, filtrada, fresca e fornecida em recipientes íportáteis hermeticamente
fechados, armazenados em locais higienizados, sendo proibido ouso de copos coletivos.
2.8 - Nas atividades em locais a céu aberto, devem ser fornecidos aos trabiilhadores meios de proteção
contra radiações não ionizantes.
2.9 - Otransporte de trabalhadores deve ser feito por meio de veículos autorizados pelos órgãos
competentes econduzidos por motoristas habilitados para asua categoria, ^observando-se as normas de
segurança vigentes, sendo vedado o transporte de trabalhadores e ds terceiros em veículos ou
máquinas autopropelidas e implementos não projetados e autorizados para esse fim, mesmo em
pequenasdistâncias ou em baixa velocidade.
3-Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
3.1 -OPrograma de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA eo Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional - PCMSO devem estar articulados entre si e com as demais normas, em particular com a
Norma Regulamentadora n.e 17 (NR-17). '
3.2 -OPPRA, além do previsto na Norma Regulamentadora n.9 09 (NR-09), deve conter:
a - medidas de controle para a exposição aos riscos de natureza ergonômica e outros gerados pela
organização do trabalho;
b - medidas de controlepara exposição aos riscos de acidentes; •
c - identificação dos riscos biológicos mais prováveis, em função das características das atividades
realizadas, considerando fontes de exposição, vias de transmissão e de entrada e transmissibilidade,
patogenicidade e virulência do agente;
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d- análise por amostragem de resíduos recolhidos dos locais de coleta, transbordo ou destinação final,
por rota e/ou origem, em periodicidade mínima anual, com oobjetivo de subsidiar medidas de controle
e prevenção a serem adotadas. |
3.3 -OPCMSO deverá conter oestudo de informações coletivas eindividuais,jincluindo, no mínimo:
3.3.1 - Os resultados dos estudos clínico-epidemiológicos devem ser considerados para orientar as
medidas a serem implementadas no PPRA e nos programas de melhorias ergonômicas e de condições
gerais do trabalho |
a-vigilância passiva, através do estudo causa! em trabalhadores que procurem oserviço médico;
b - vigilância ativa, por melo da utilização de questionários, análise de séries históricas dos exames
médicos, avaliações clínicas e resultados dos exames complementares; e |
c - exame clínico semestral para os trabalhadores expostos a risco biológico, incluindo a realização de
exames parasitológicos e microbiológicos de fezes, além de outros necesí ários a critério do médico
coordenador.

3.4 -OPCMSO, além do previsto na Norma Regulamentadora n.2 07 (NR-07), deve contemplar também:
a - as medidas técnico-adminlstrativas a serem adotadas para a constatação de ocorrência ou
agravamento de doenças ocupacionais, decorrente de nexo entre as alterações detectadas nos exames
e a atividade exercida; !
b- programa de vacinação, com prévia avaliação sorológica dos trabalhadores, prevendo a possibilidade
de exposição aosvírus da hepatite, tétano, diftería, tuberculose e influenza, entreoutros.
3.5 - Deverá ser instituído programa permanente de prevenção e tratamento aoalcoolismo e ao uso de
substâncias psicoativas, contemplando, no mínimo:
a - ações educativas e de conscientização;
b - apoio médico e psicossocial aos trabalhadores.
3.6 - Em toda ocorrência de acidente ou adoecimento, com ou sem afastamento do trabalhador, deve
ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAI,, sem prejuízo das demais providências
previstas na NR-07. |
3.6.1 - Em caso de acidente envolvendo perfurocortantes, com ou sem afastamento do trabalhador,
deverão ser adotadas medidas para:

a - emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAI;
b - realização de avaliação e acompanhamento médico;
c• realização de examescomplementares a critério médico.
3.7 - O relatório anual do PCMSO, além do previsto na NR-07, deve conter: j
3.7.1 - O relatório anual deverá ser utilizado como base para a adoção de medidas preventivas e de
controle, além do planejamento das ações do PCMSO e do PPRA, previstas fjara o período seguinte.
a - registro das situações geradoras de riscos aos trabalhadores, especialmente quando observar, no
controle médico ocupacionai, relação entre as queixas e agravos à saúde dos trabalhadores e as
situações de trabalho a que ficam expostos;
b - dados e estatísticas da evolução clínico-epidemiológica dos trabalhadores, com demonstração dos
instrumentos epidemiológicos utilizados e comparativo com os últimos 03 (três) anos;
c - discriminação do número e duração de afastamentos do trabalho,'estatísticas de queixas dos
trabalhadores, estatísticas de acidentes com perfurocortantes, estatísticas de alterações encontradas
em avaliações clínicas e exames complementares, com a indicação dos setores e postos de trabalho
respectivos;

d - informação da quantidade de trabalhadores cujos exames médicos revelem qualquer tipo de
disfunção de órgão ou sistema biológico, mesmo sem sintomatologia, por setor, com informação da
adoção do disposto na NR-07, itens 7.4.7 e 7.4.8.

4 - Análise Ergonômica do Trabalho



4.1 -AAnálise Ergonômica do Trabalho - AET deve ser realizada para avaliar a'adaptação das condições
de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores e subsidiar a implementação das
medidas e adequações necessárias, conforme previsto na NR-17.
4.2 - A AETdeve incluir as seguintes etapas:

a-avaliação sobre as condições ambientais, características dos postos de trabalho, condições gerais de
máquinas e equipamentos utilizados, riscos envolvidos, tempo de realização da tarefa, distância
percorrida, aclives, declives econdições das vias, dentre outros achados; j
b - aspectos relacionados à sobrecarga estática e/ou dinâmica de segmentos corporais, tais como
esforço físico exigido, levantamento de carga, movimentos corporais envolvidos, posturas assumidas no
desenvolvimento das tarefas, desvios articulares, grupos musculares e regiões corporais utilizadas e
possíveis repercussões sobre asaúde dos trabalhadores; j
c-questões relacionadas com aorganização do trabalho, envolvendo aanálise do trabalho prescrito eo
real, exigência de tempo, conteúdo das tarefas, ritmo de trabalho, horas extras, trabalho em turnos e
incidência de queixas dos trabalhadores em relação ao acometimento de regiões corporais exigidas no
desempenho das tarefas; , J . . .
d - discussão e divulgação dos resultados com os trabalhadores e instâncias hierárquicas envolvidas,
assim como apresentação e discussão dodocumento na CIPA, com registro emata;
e - recomendações ergonômicas específicas para os postos e atividades avaliadas, bem como previsão
de pausas ealternância de tarefas, quando cabíveis, indicando ametodologia utilizada;
f - avaliação e validação da eficácia das recomendações implementadas| nos postos de trabalho e
atividades. !

5-Veículos, máquinas e equipamentos j
5.1 -Além do previsto na Norma Regulamentadora n.e 12, os veículos, máquinas e equipamentos devem
possuir programa de manutenção, sob supervisão de profissional legalmente habilitado, e ser
higienizados antesde qualquer serviço de manutenção.
5.2 - Os trabalhadores envolvidos na operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em
máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador e compatível
com suas funções, que aborde os riscos a que estão expostos e as medid as de proteção existentes e
necessárias.

5.3 - Oveículo coletor-compactador de resíduos sólidos deve possuir, nomínimo:
5.3.1 - Aoperação de marcha a ré somente poderá ser realizada quando o motorista tiver a visão de
todos os coletores, preferencialmente assistida pelos mesmos, sendo proibida a presença de
trabalhadores na parte traseira do veículo. j
a - controles do ciclo de compactação, devendo estar localizados em sua lateral, de modo que o
operador tenha uma visão clara tanto do ponto de operação quanto da abertura de carga;
b- sinalizador rotativo ou intermitente na parte traseira e dianteira, instalado deforma a não ofuscar a
visão dos trabalhadores;

c- câmera acoplada ao sistema de marcha a ré, de forma que seja possível ao motorista do veículo a
visualização da sua parte traseira, sem prejuízo de outras medidas devisual
d - sinal sonoro de ré;
e - iluminação na área de carregamento.

6-Treinamento

6.1 - Todos os trabalhadores devem receber treinamentos admissional,
função, realizados durante oexpediente normal da empresa ecom ônus para oemprepdor.
6.2 - Otreinamento admissional deve tercarga horária mínima de 12 (doze) horas, ministrado ant
o trabalhador iniciar suasatividades, divididas em partes teórica e prática.
6.2.1 -Otreinamento admissional teórico, com carga horária mínima de 08, (oito) horas, constará de:

zação dos trabalhadores;

periódico e de mudança



a - informações sobre condições e meio ambiente detrabalho, incluindo situações degrave e iminente
risco e o exercício do direito de recusa;

b - riscos inerentes à sua função e medidas preventivas, com ênfase em ex
acidentes com objetos perfurocortantes;
c-uso e conservação da vestimenta detrabalho e dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
d- técnicas detransporte decarga, acondicionamento deresíduos, sinalização e noções deergonomia;
e - conscientização ambiental e relacionamento com a comunidade, incluindo, dentre outros temas, a
violência urbana; ['
f - procedimentos a serem adotados em caso de incidentes, acidentes e ern; situações de emergência,
conforme Plano de Emergência previsto no item 2.4 desta Norma, j.
6,2.2 - Otreinamento admissional prático, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas, deve ser
ministrado por trabalhador qualificado que deverá acompanhar e orientar todas astarefas.
6.3 -Otreinamento periódico deve ser realizado acada 06 (seis) meses, comjcarga horária mínima de 04
(quatro) horas,6.4 - Em caso de mudança de função do trabalhador ou incorporação de novas
tecnologias ou ferramentas de trabalho, deve ser realizado treinamento com carga horária compatível
com as exigências da nova função. |
6.5 - O material didático utilizado nos treinamentos deve ser disponibilizado à fiscalização, sempre que
requisitado, podendo ser utilizado recurso audiovisual.
6.6 - Durante os primeiros 30 (trinta) dias de trabalho, deverão ser designadas tarefas com menor
exigência física e complexidade para adaptação do trabalhador, devendo ser acompanhado por
trabalhador capacitado, com experiência na função. {
6.7 - Os treinamentos devem sercoordenados e organizados por profissionais legalmente habilitados na
área de segurança e saúde do trabalho.

7 - Equipamentos de proteção individual e vestimentas de trabalho
7.1 - Os Equipamentos de Proteção Individual - EPI devem ser selecionados de forma aoferecer eficácia
necessária para o controle da exposição aos riscos e para o conforto do trabalhador, considerando a
natureza dastarefas e condições ambientais, respeitando a Norma Regularnentadora n.9 06 e a Norma
Regulamentadora n.9 09. I' ' ,
7.1.1 - A avaliação do conforto dos EPts deverá ser realizada pelos trabalhadores e deverá ser
considerada no momento da aquisição e distribuição dos equipamentos.
7.2 - Oempregador é responsável pelo fornecimento gratuito, lavagem e higienização dos EPIs.
7.3 -Acapa dechuva deve proporcionar conforto térmico e permitir a amplitude detodos ossegmentos
corporais dos trabalhadores em suas atividades. |[
7.4 - Aluva utilizada pelo trabalhador deve proporcionar conforto, aderência, destreza e resistência aos
riscos compatíveis com cada atividade desenvolvida. 11
7.5 - Especificamente em relação à atividade de coieta de resíduos sólidos, devem ser fornecidos ao
trabalhador: | .... /j
a-calçado de segurança do tipo tênis, apropriado ao deslocamento nas vias de çoleta eàdistância aser /J
percorrida diariamente, devendo apresentar, entre outras características] [resistência àpenetração e ^
absorção de água (resistente àumidade) eresistência àpenetração por perfuração (resistente aagentes ^
perfurantes); I . ^ . li
b- luva desegurança com nível dedesempenho mínimo de"3" para o ensaio de resistência a corte U
lâmina e "3" para o ensaio de resistência à perfuração, conforme informado no Certificado d^
Aprovação - CA, emitido pelo Ministério do Trabalho. 1
7.6 - Éobrigatório o fornecimento gratuito devestimentas de trabalho para todos os trabalhadores
atividade de limpeza urbana.
7.6.1 - As vestimentas de trabalho devem:
a - ser submetidas à higienização diária sob responsabilidade doempregador;

posição a risco biológico e

1



b- possuir sinalização refletiva de forma a permitir a visualização do trabalhador na reaiizaçao de
trabalhos externos; 1. , , j
c - ser restritas ao ambiente laborai, sendo vedado aos trabalhadores deixar o local de trabalho
utilizando tais vestimentas.

8-Coleta de resíduos sólidos ! ^^ m
8.1 - Éassegurado ao trabalhador o direito de recusa, conforme definido no item 2.3 desta Norma,
quando os resíduos estiverem acondiclonados de forma irregular, ou quando oferecerem risco a sua
saúde ou segurança, inclusive em relação ao local de depósito ou quando
superior ao definido na AFT, ou Autorização Especial de Trânsito.
811 -Considera-se inadequadamente acondicionados os resíduos que possi ^
esforço excessivo, acidentes, vazamentos, derramamentos, espalhamentos e surgimento de animais
peçonhentos ou vetores de doenças.
8.2 - Éproibido o deslocamento de trabalhadores, mesmo em pequenos percursos, em estribos,
plataformas, parachoques, assim como em carrocerias de caminhões, carretas, apoiados em tratores
e/ou em outras situações que podem favorecer acidentes ou adoecimentos.
8.3 -Os pontos de descarga da combustão dos veículos de coleta de resíduos devem estar situados em
altura superior a2,0 (dois) metros, voltados para cima, devendo possuir catalisador esilencioso, sendo
objeto de manutençãoperiódica. i ^ • r
8.4 - Oveículo deverá dispor de um recipiente para o armazenamento de agua potável e fresca em
quantidade suficiente para uma Jornada inteira da equipe de trabalho, em Ipcal adequado eprotegido
de sujeiras, sendo proibido o uso de copos coletivos. | . . j i
8.4.1 - O recipiente de armazenamento deverá ser abastecido diariamente e higienizado pelo
empregador ao final de cada jornada. I . . j u- • •
8.5 - Oveículo deverá dispor de água, sabão e material para enxugo com afinalidade de higienizaçao
das mãos do trabalhador.
8.6 - Os equipamentos utilizados na coleta de lixo devem ser submetidos
periódico, afim de evitar acúmulo de sujidade eemissão de odores.
37 _ o empregador deverá buscar soluções junto ao Poder Público,
condomínios e outros afim depromover aconteneirização da coleta.
88- Os contêineres devem estar situados em locais de fácil acesso, com pisos nivelados eadequados,
que permita asua operacionalização de forma anão gerar risco àsegurança^esaúde do trabalhador.
8.9 - Os contêineres utilizados no serviço de limpeza urbana deverão seguir as Normas Técnicas oficiais
vigentes e, em sua falta, as normas internacionais, observando ainda as seguintes características:
a-não devem possuir bordas ou arestas cortantes; j
b-deverão ser estanques, não permitindo ovazamento de lixo ou qualquer| líquido de seu interior;
c - devem ser fabricados em dimensão apropriada, em material resistente e que permita facil
deslocamento, possuindo rodízios situados nos quatro cantos inferiores, sendo que seu raio de giro nao
poderá exceder os limites externos do quadro estrutural superior.

9-Varrição í * i, ,4
9.1 - Oempregador deverá elaborar o inventário mencionado no item 2.2 desta Norma por frente de
trabalho, com a indicação dos roteiros e locais a serem utilizados para a realizaçao de refeições e
necessidade fisiológicas. . * - *.• /
9.2 - AAET deverá indicar a adequação das ferramentas e instrumentos de trabalho as características
antropométricas dos trabalhadores. I
9.3 - Ocarrinho para coleta e transporte do resíduo sólido de varriçao (lutocar) deve possuir^-as
seguintes características: |
9.3.1 - Olutocar deve ser mantido em boas condições de uso, cabendo ao empregadót realizar
manutenções periódicas.

o peso presumido estiver

)ilitem cortes, perfurações,

a processo de higienizaçao

associação de moradores.



a - ser constituído de materiais leves e de fácil hígienização;
b - possuir altura que não dificulte a colocação do resíduo;
c - possuirsuporte para o transporte de ferramentas; e '
d- possuir pneus ou rodas que evitem emissão de ruídos. |
9.4 -Évedado oacondicionamento de alimentos, bebidas ebens pessoais nojlutocar, junto aos resíduos
coletados.

9.5 - O empregador deve garantir o suprimento de água potável, filtrada e fresca em recipientes
portáteis hermeticamente fechados. ;
NR 15- NORMA REGULAMENTADORA15 ATIVIDADES EOPERAÇÕES INSALUBRES
Fonte de ruído: Roçadeira STIHL FS220 Comentário: Atividade apresenta nível de ruído acima do limite
de tolerância para prevenção de perda auditiva
15.1Sãoconsideradas atividadesou operações insalubresas que se desenvolvem:
15.1.1 Acima dos limitesde tolerância previstos nos Anexos n.s 1, 2,3,5,11 e 12;
15.1.2 (Revogado pela Portaria MIE n.9 3.751/1990).
15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.e 6,13 e 14;
15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de trabalho, constantes dos Anexos n.- 7, 8,
9 e 10. I „ . .
15.1.5 Entende-se por "Limite deTolerância", para os fins desta Norma, a concentração ou intensidade
máxima ou mínima, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará
dano à saúde dotrabalhador, durante a sua vida laborai. |
15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo! com os subitens do item
anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre osalário mínimo da região,
equivalente a:
15.2.140% (quarenta porcento), parainsalubridade degrau máximo;
15.2.220% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
15.2.3 10% (dez porcento), para insalubridade de grau mínimo;
15.3 No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau
mais elevado, para efeito deacréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulatival5.4 Aeliminação
ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento doadicional respectivo.
15.4.1Aeliminaçãoou neutralizaçãoda insalubridadedeverá ocorrer:
a) com a adoção de medidas deordem geral queconservem o ambiente de
de tolerância; !
b) com a utilização de equipamento de proteção individual. I
15.4.1.1 Cabe à autoridade regional competente em matéria dei segurança e saúde do
trabalhador, comprovada a Insalubridade por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho
ou médico do trabalho, devidamente habilitado, fixar adicional devido aos empregados expostos à
insalubridade quando impraticável sua eliminação ou neutralização. |
15.4.1.2 Aeliminação ouneutralização da insalubridade ficará caracterizada ,através deavaliação pericial
por órgão competente, que comprove a inexistência derisco à saúde do trabalhador.
15.5 Éfacultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais nteressadas requererem ao
Ministério do Trabalho,através das DRTs, a realização de perícia em
estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar atividade
insalubre.

15.5.1 Nas perícias requeridas às Delegacias Regionais do Trabalho,
insalubridade, o perito do Ministério doTrabalho indicará o adicional devid
15.6 Operito descreverá nolaudo a técnica e a aparelhagem utilizadas.
15.7 Odisposto no item 15.5. não prejudica a ação fiscalizadora do MTb nem a realização ex-officio da
perícia, quando solicitado pela Justiça, nas localidades onde não houver perito.

NR 16- NORMA REGULAMENTADORA 16ATIVIDADES EOPERAÇÕES PERIGOSAS

trabalho dentro dos limites

desde que comprovada
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16.1 São consideradas atividades e operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma
Reguiamentadora - NR.
16.2 Oexercício de trabalho em condições de periculosidade assegura ao tijabalhador a percepção de
adicional de 30% (trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos resultantes de
gratificações, prêmios ou participação nos lucros da empresa.
16.2.10 empregado poderá optar pelo adicional de Insalubridade queporventura lhe seja devido.
16.3 É responsabilidade do empregador a caracterização ou a descaracterização da periculosidade,
mediante laudo técnico elaborado por Médico do Trabalho ou Engenheiro (ie Segurança do Trabalho,
nos termos do artigo 195 da CLT.
16.4 O disposto no item 16.3 não prejudica a ação fiscallzadora do Ministério do Trabalho nem a
realização ex-officio da perícia. |
16.5 Para os fins desta Norma Reguiamentadora - NR são consideradas atividades ou operações
perigosas as executadas com explosivossujeitos a:
a) degradação química ou autocatalítíca;
b) ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos sísmicos, choque e
atritos. 11
16.6 As operações de transporte de inflamáveis líquidos ou gasosos ]liquéfeitos, em quaisquer
vasilhames e a granel, são consideradas em condições de periculosidade, exclusão para o transporte em
pequenas quantidades, até o limite de 200 (duzentos) litros para os inflamáveis líquidos e 135 (cento e
trinta e cinco) quilos para os inflamáveis gasosos liqüefeitos.
16.6.1 As quantidades de inflamáveis, contidas nostanques de consumo pró|
consideradas para efeito desta Norma.
16.7 Para efeito desta Norma Reguiamentadora considera-se líquido combustível todo aquele que
possua ponto defulgor maior que 609C (sessenta graus Celsius) e inferior ou igual a 932C (noventa e três
graus Celsius).(Aiteração dada pela Portaria SIT 312/2012). ĵ
16.8 Todas as áreas de risco previstas nesta NR devem ser delimitadas, sob responsabilidade do
empregador. (Incluído pela PortariaSSST n.s 25, de 29 de dezembro de 1994

ESTRATÉGIA E METODOLOGIA

A análise das condições de trabalho foram realizadas por seção, levando 'em consideração, função,
descrição do local de trabalho, atividade desenvolvida bem como, a identificação dos riscos potenciais,
sobre osquais sãosugeridas medidas decontrole para sua eliminação e/ou neutralização.
Além da avaliação quantitativa monitoramento dos riscos que contemplam^ b programa, como, físicos,
químicos e Biológicos, observou-se também os riscos ergonômicos e deacidentes através de inspeções
"in loco" nos ambientes de trabalho, entrevistas dos funcionários e registros de dados.

)'rio dosveículos, nãoserão

META: Eliminar ou neutralizar os riscos ambientais presentes a níveis mínimos e no
máximocompatíveis de tolerância das NRs, onde porventura existir.
Anorma Reguiamentadora NR-15, anexo 1 da portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho, estabelece, critério de tempos máximos de exposição, para ouvidos nus, em função do nívei
de pressão sonora incidente.
Para fins de aplicação dos limites de tolerância é considerado ruído contínuo ou intermitente o ruíd<j
que não é deimpacto. Ruído deimpacto éo que apresenta picos deenergia acústica deduração inferi
a 1 (um) segundo,a intervalos superiores a l(um) segundo.
Os "Limites de Tolerância" relacionam níveis de pressão sonora com tempos de exposição/e
representam as condições sob as quais a maioria dos trabalhadores pode ficar continuamente exposta,
durante toda sua vida laborai, sem sofrer efeitos adversos a sua capacidade de ouvir e compreender
uma conversação normal.

14



As exposições máximas permissíveis referem-se ao termototal de exposição a um mesmo nível por dia
detrabalho, quera exposição seja contínua ou composta devários períodos decurta exposição.

TABELAI!

Limites de Tolerância para ruído contínuo ou intermitente

n

MAXiP "Á"' DCPOSíÇAO' ' • "^DIARrA
PERMISSlVEt

85 8 horas 98 1 hora e|l5 minutos

86 7 horas 100 lhora 1

87 6 horas 102 45 minutos
1

88 5 horas 104 35 minutos

89 4 horas e 30 minutos 105 30 minutos

90 4 horas 106 25 minutos

91 3 horas e 30 minutos 108 20 minutos

92 3 horas 110 15 minutos

93 2 horas e 40 minutos 112 10 minutes

94 2 horas e 15 minutos 114 08 minutos

95 2 horas 115 07 minutos

96 1 hora e 45 minutos 1

(*) Não é permitido exposição a níveis acima de 85 DB(A) para indivíduos que não estejam
adequadamente protegidos. {

Para os valores encontrados de nível de ruído intermediário aos estabelecidos na tabela II,será
considerada a máxima exposição diária permissível relativa ao nível imediatamente superior.

I

i

Classificação dos Principais Riscos Ocupadonais em Grupos, de Acordo com sua Natureza e a
padronização das Cores Correspondentes.

Grupo 1 Grupo2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo5

Verde Vermelho Marrom Afnareiü Azul 1
Riscos Riscos Riscos Riscos Riscos de

Físicos Químicos Biológicos Ergonômicos Acidentes

Resíduos Resíduos que Lixos Esforço físico Arranjo físico

que podem expelem hospitalares e intenso inadequado

cortar. fluídos de 1•
perfurar, corrosivos laboratórios Levantamento e Máquinas e

lesionar ou Poeiras Vírus transporte equipamentos sem

esmagar

Fumos Bactérias

manual de peso proteção
1

Ruídos Exigência de Ferrarrientas

Névoas Protozoários postura inadequadas ou

Vibrações
Neblinas Fungos

inadequada defeituosas

i

Radiações Controle rígido de 1Iluminação



íonízantes

Radiações
não

ionizantes

Frio

Calor

Pressões

anormais

Umidade

Gases

Vapores

Substâncias,

compostos ou

produtos

químicos

Parasitas

Bacilos

produtividade

Imposição de
ritmos excessivos

Trabalho em

turno e noturno

Jornadas de

trabalho

prolongadas

Monotomia e

repetitividade

Outras situações
causadoras de

stress físico e/ou
psíquico

inadequada

Eletricic ade

Probabi idade de

incêndio ou explosão

Armazenamento

Inadequado

Animais peçonhentos

Outras situações de
risco que poderão
contribuir para a

ocorrência de

acidentes

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS •

SETOR:UMPEZA

URBANA - RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
Gari

Quantidade de funcionários -
40

RISCO FÍSICO 1

Agentes

Umite/
Mínimo Fonte Geradora

Medidas de controle

existentes

nilédidasde Controle
1

Propostas

1
Resíduos que

podem
cortar,

perfurar,
lesionar ou

esmagar

Latas de alumínio,

barras de ferro e

sucatas

Macacão de segurança

Luvas Calçados
fechados

Mangotes

C

s

1

òntinuar com o uso
, .

ampre que necessário

RISCO BIOLÓGICO

Agentes

Umite/
Mínimo Fonte Geradora

Medidas de controle

eMStentes

nlüedidas de Controle
Propostas

Materiais

descartáveis

utilizados em

procedimento
s cirúrgicos

1(luvas.

Lixos hospitalares e
de laboratórios.

Óculos de proteção
Calçados fechados
Macacão de segurança
Respiradores

Mangotes

Máscara facial

c

s

òntinuar com o usoi

smpre que necessário



seringas,
máscaras

etc.)

RISCOS auíMicos 1,
Agentes:

Oficinas

életricas e

eletrônicas;

hospitais

limite/
Mínimo

Fonte Geradora: Resíduos que expelem

fluídos corrosivos (carcaça de motores
elétricos, máquinas hospitalares e
eletrônicos em geral)

IV

P

lèdidas de Controle

'Opostas

Resíduos que expelem fluídos corrosivos (carcaça de motores elétricos,
eletrônicos em geral) podem facilmente ocasionar lesões na pele, danos
irritações oculares.
Dessa forma, para evitar o contato direto com esse tipo de resíduo químic
intoxicação, o colaborador deve ficar atento para os EPrs designados para essa

,

máquinas hospitalares e
ao sistema respiratório e

D e, consequentemente, a

> tarefas.

RISCO ERGONÔMICO 1

Agentes

Fonte

Geradora Medidas de controle existentes

Medidas de Controle
1

Propostas

Entulhos

diversos de

demolições e

comercial

Entulhos diversos de demolições e comercial, etc.
Continuar fazendo uso dos EPIs indicados para cada tipo de prc
Treinamento contínuo dos funcionários quanto ao uso dos EPIs

duto.

OBSERVAÇÕES 1
EPIs recomendados para trabalho evitar contato com produtos químicos: Uniformecom camisa de manga
longa, luva de PVC cano longo. Luva de látex I

ORDEM DE SERVIÇO
1

LIMPEZA URBANA

CBO: 5142-15 Nome; ,

Admissão: Função:

Gari de coleta de resíduos sólidos e

varrição. 1
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 1

- Coleta de resíduos sólidos; {
-Varrição. I'
RISCO DA OPERAÇÃO 1
- Contaminação biológica e bacteriana;
- Cortes e feridas (ferramentas);
- Poeira (limpeza e outros)
- Respingos nos olhos;
<Dermatoses por contato com o lixo;
- Contaminação química;
-Transporte manual de cargas.

EPfs RECOMENDADOS

17
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- Boné ou chapéu
- Uniforme

- Botina

- Luvas de PVC (bota de PVC)
- Luvas de Látex

- Luvas de raspa
- Óculos de segurança (incolor)
- Protetor facial em picarbonato
< Protetor solar

- Capa de chuva
1

MEDIDAS PREVEIsrriVAS

- Utilizar os EPfs recomendados para a função;
- Participar dos exames periódicos quando convocado;
- Não levantar nem transportar peso acima da sua capacidade física, se prec
- Respeitar as normas internas da empresa;
- Posicionar-se corretamente ao levantar cargas, mantendo a coluna semprt
- Cumpriras disposições legais e regutamentadoras sobre Segurança e Medi
- - Paralisar seu serviço sempre que constatar qualquer irregularidade qu
comunicando imediatamente a sua supervisão;

sar peça ajuda;

ereta;

cina do Trabalho;

anto a sua segurança.

TREiNAMEI\rTO(S) NECESSÁRIO(S)
- Levantamento e Manuseio Manual de Carga/Peso;
- Noções de Primeiros Socorros.

•

PROCEDIMEhTTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO I
- Comunicar imediatamente a supervisão quando da ocorrência de acidente do trabalho, de
trajeto ou surgir qualquer tipo de doença profissional;
- Prestar informações verdadeiras para o preenchimento da ficha de investigação de acidente.

CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
Adicional de Insalubrldade:

Caracteriza como atividade ou operação insalubre de acordo com c
Reguiamentadora NR15.

1 disposto na Norma

Adicional de Periculosidade; í'
Caracteriza como atividade ou operação periculosa de acordo com
Reguiamentadora NR16.

y disposto na Norma

TERMO DE RESPONSABILIDADE j:
Deacordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei6.514/77 e da Norma
a recusa aoflei cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em
FALTOSO sujeitando ofuncionário às penalidades previstas na lei.
Declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de s
estando ciente dos riscos decorrentes da atividade e dos sansões discipline

'reguiamentadora NR1,
Aparte, constituirá ATO

egurança do trabalho,
jres a que estou sujeito
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quanto ao seu descumprimento.

Data

/ / Ass. Funcionário Ass.Supervisão

De acordo com a portaria ns 3.214 do Ministério do Trabalho, N. R. 01 sub Item 1.8 "Cabe ao
Empregado: a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do
trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo Empregador; b) usar o E.P.i.fornecido peio
empregador; c) submeter-se aos exames médicos previstos nas Normas regulamentadoras N. R.
1.8.1 constitui ato faltoso a recusa injustificada ao cumprimento dos dispositivos no item
anterior". I

RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS

SETOR: CAPINA - DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO
LIMPEZA URBANA Gari >Operador de Roçadoeira costai Quantii iade de funcionários 10

RISCO FÍSICO 1

Agentes: Umite/
Mínimo Fonte Geradora

Medidas | de
controle existentes

Medidas de

Controle

Propostas

Não foi encontrado nenhum agente causador 1

RISCO DE ACIDENTE

Agentes

Limite/
Mínimo Fonte Geradora

Medidas

controle exisi

de

entes

Medidas de

Controle

Propostas

Cortes e perfurações Abertura de saco de

lixo para

comprovação da
origem do resíduo

EPI:

•

Luva de látex

Óculos de
proteção

RISCOS BIOLOGICOS

Agentes

Limite/

Mínimo Fonte Geradora

Medidas de

Controle

Propostas

Não foi encontrado nenhum agente causador !

RISCO ERGONÔMICO I.

Agentes

Limite/
Mínimo Fonte Geradora

Medidas

controle exis

de
1

tentes

Medidas de

Controle

Propostas
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Não foi encontrado nenhum agente causador

RISCOS QUÍMICOS 1

Agentes

Fonte

Geradora

1

1

Medidas de controle existentes j

Medidas de

Controle

Propostas

Não foi encontrado nenhum agente causador

OBSERVAÇÕES 01: Os funcionários do setor de capina estão expostos a riscos de acidentes que possam
produzir lesões e/ou adoecimento 1
OBSERVAÇÕES 2: Os EPls são de uso Individual e obrigatório e deverão possuir Certificado de Aprovação
(CA) emitido pelo Ministério do Trabalho, os EPls recomendados para trabalho evitar contato com : Luva
de látexserviços gerais, Óculos de proteção contra impacto I

ORDEM DE SERVIÇO CORTE DE GRAMA/MATO RASTEIRO

CBO: 6220-20 Nome:

Admissão: Função: Operador de Roçadoeira costal

ATIVIDAD ES DESENVOLVIDAS |
- Capinar com roçadeira costal; I<
RISCO DA OPERAÇÃO I
- Respingos nos olhos;
- Exposição a radiação solar;

- Cortes e feridas (ferramentas);
- Poeira (limpeza e outros);
- Exosição a ruidos

•

-Transporte manual de cargas. |
EPrs RECOMENDADOS I
- Boné

• jniforme
~ ^j>tina

- Luvas de PVC

- Luvas de Látex

- Luvas de raspa
- Óculos de segurança (íiicolor}
- Protetor auditivo tipo concha-abafador

-Tela de nylon de proteção/contenção.

MEDIDAS PREVENTIVAS i



>utilizar os EPrs recomendados para a função;
- Participar dos exames periódicos quando convocado;
- Não levantar nem transportar peso acima da sua capacidade física, se precisar peça ajuda;
- Respeitar asnormas internas da empresa; |
- Posicionar-se corretamente ao levantar cargas, mantendo a coluna sempre ereta;

- Cumprir as disposições legais e regulamentadoras sobre Segurança e Medicinaj do Trabalho; - Paralisar
seu serviço sempre que constatar qualquer Irregularidade quanto a sua segurança, comunicando
imediatamente a sua supervisão;

TREINAMENTO(S) NECESSÁRIO(S)
- Noções de Primeiros Socorros.

PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO

- Comunicar imediatamente a supervisão quando da ocorrência de acidente do trabalho, de trajeto ou
gir qualquer tipo de doença profissional;

. -estar informações verdadeiras para o preenchimento da ficha de investigação de acidente.

CARAaERIZAÇAO DA EXPOSIÇÃO

Adicional de Insalubrtdade:

- Não caracteriza como atividade ou operação insalubre de acordo com
Regulamentadora NR15.

Adicional de Pericuiosidade:

o disposto na Norma

- Não caracteriza como atividade ou operação periculosa de acordo com |o disposto na Norma
Regulamentadora NR 16. I

TERMO DE RESPONSABlliDADE

De acordo com o Artigo 158, Parágrafo Único, da lei 6.514/77 e da Norma Regulamentadora NR 1, a
recusa ao fiel cumprimento desta ORDEM DE SERVIÇO, no todo ou em parte, constituirá ATO FALTOSO
sujeitando o funcionário às penalidades previstas na lei.
Declaro que fui plenamente orientado quanto aos procedimentos de segurança do trabalho, estando
"'•"fite dos riscos decorrentes da atividade e dos sansões disciplinares a que estòu sujeito quanto ao seu

icumprimento. \

Data

/ / Ass. Funcionário Ass.Supervisão

De acordo com a portaria ns 3.214 do Ministério do Trabalho, N. R. 01 sub item 1.8 "Cabe ao Empregado:
a) cumprir ás disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do trabalho, inclusive as
ordens deserviço expedidas pelo Empregador; b) usar o E.P.I. fornecido pelo empregador; c) submeter-se
aos exames médicos previstos nas Normas regulamentadoras N. R. 1.8.1 constitui ato faltoso a recusa
injustificada ao cumprimento dos dispositivos no item anterior". i'

CONTROLE DE ENTREGA DE EPiS-Todos os funcionários, para retirar o EPI, assinarri a FICHA DE EPI e somente

depois retiram estes EPrs, Abaixo o modelo de ficha de EPI.

r



KAL

FICHA DE CONTROLE DE EPI

(Equipamento de Proteção Individual)

Nome: Função:

Data entrega Descrição equipamento Assinatura empregado Observações

'

OBS: ORIENTAÇÕES NO VERSO

Recebi da Empresa KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIREU - EPP, para meu u
(Equipamentos de proteção Individual) constantes nesta ficha, o qual obrij
corretamente durante o tempo que permanecerem ao meu dispor, observandc
disciplina e uso que integram a NR-06- Equipamento de Proteção Individual

10 obrigatório os EPI's
ò-me a utilizá-los

as medidas gerais de

- EPrs - da portaria n.s 3.214 de 08/jun /1970.
1. Usar o EPI Indicado apenas para as finalidades a que se destina.
2. Somente iniciar o serviço se estiver usando os EPPs indicados na tarefa a re<
^ Responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EP!'s.

Comunicar qualquer dano ou extravio no EPI, para aquisição de outro.
5, Responder perante a empresa pelo custo integral ao preço de mercado do (

a) Alegar Perda ou Extravio.
b) Alterar seu padrão.
c) Inutilizá-lo por procedimento inadequado.
d) desligar-se da empresa sem devolver o EPI.

6. Arecusa em não usar os EPI's, gerará punição em lei .(CLT art 482).

ilizar.

ia, quando:

Declaro haver recebido treinamento sobre o uso dos EPfs e estar de pleno acordo com as
normasdos equipamentos de proteção individual, acimaestipulado. I

Colinas -MA. II \

#
22
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Assinatura do funcionário

ORIEISrTAÇÕES GERAIS

ORDENS DE SERVIÇO ESPECÍFICAS-São preparadase entregues,coma explicação de item por item.
REGISTRO DE TREINAMENTOS - Todos os treinamentos, e outros movimentos se segurança do
trabalho, são registrados e arquivados.

REVISÃO GERAL DE SEGURANÇA - São elaborados relatórios sugerindo modificações e melhorias em
com normas vigentes.

RISCO DE QUEDA DE ALTURA - Os trabalhos em altura acima de 2 metros são executados com o uso do

cinto de segurança de três pontas, as escadas portáteis em plenas condições de
uso, em conformidade com normas vigentes.
Das responsabilidades:
Do empregador

AKAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP se compromete a estabelecer programar e assegurar o
cumprimento do PPRA, como atividade permanente dessa empresa.
Do empregado:

Colaborar e participar da implementação e execução do PPRA;
Seguir as orientações recebidas nos treinamentos;
Informar ao superior imediato, ocorrências que a seu julgamento, possam
trabalhadores.

implicar riscos à saúde dos

Este PPRA é um Programa dinâmico, ou seja, não é para ser guardado num cofre para somente ser
apresentados à fiscalização, e sim para ser constantemente, diariamente manipulado, lido, atualizado,
acrescentando registros, gráficos, catálogos de EPIs, catálogos de outros produtos, ficha de segurança
de produtos químicos. Ordens de Serviço, eoutros. |
Os riscos e recomendações levantados nesse trabalho deverão ser constantemente atualizados, pois a
ocorrência e o aparecimento de novos riscos seguem uma dinâmica que'idevem ser acompanhados
constantemente.

Os dados deverão ser mantidos por um período mínimo de 20 anos, e os registros devem ser de fácil
acesso aos trabalhadores, interessados, ou representantes e para as autoridades competentes.

Cronograma de ações:

Palestra sobre levantamento e transporte manual de carga de acordo com' a Portaria 3.275 DE 1987
ART.I.VI.

DATA PREVISTA: 17 de julho de 2021

DATA FINAL: 17 de março de 2022

ASS. RESPONSÁVEL

23



Promover treinamento sobre trabalho em altura de acordo com a NR 35 item 35.3.2
i

Período: agosto/2021 a agosto/2022

Bibliografia

LEI 6.514 DE22 DEDEZEMBRO DE1977 E NORMA REGULADORA DA PORTARIA 6.214 DE8 DEJUNHO

DE 1978.

NBR - Norma Brasileirade Regulamentação 5413

Colinas, MA, 01 de fevereiro de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES ERROJETOS EIRELI - EPP

Juvenal Pereira de Sousa

CPF n. s 823,884,823-72

EMPRESÁRIO

Wetcione Mota de Oliveira

EngSanitária e de Segurança do Trabalho

CPFn.s 626.392.423-34

CREA-MA n.<* 110381356-0
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D ET A _ K/l A
Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ^ rVC/A 1*1 n

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão |

ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20210407367

INICIAL

1. Responsável Técnico

WELCIONE MOTA DE OLIVEIRA

Títuloprofissional: ENGENHE]RAAMBIENTAL,MBA PERÍCIA, AUDITORIA EGESTAOAMBIENTAL, RNP; 1103813560
ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNICA EM SEGURANÇA DO Registro: 110381356DMA
TRABALHO

Empresa contratada: KALCONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI Registro: 000001308S-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA

RUA BETA

Complemento: QUADRA 21

Cidade: SAO LUÍS

CPF/CNPJ: 01.26S.8D7/0001-19

N®: 02

Contrato: 01

Valor: R$2.500,00

Ação institucionai; Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA BETA

Complemento: QUADRA21

Cidade: SÃO LUÍS

Data de Início: 01/02/2021

Bairro: PARQUE ATHENAS

UF: MA CEP: 65072120

Celebrado em: 01/02/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

N°: 02

Bairro: PARQUE ATHENAS

UF:MA CEP; 65072120

Previsão de térrrrlno:28/02/2022 Coordenadas Geográficas: -2.501565,-44.249534

Código: Não EspecificadoFInaildade: Outro

Proprietário: KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA CPF/CNPJ: 01.265.807/0001-19

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO
53 - EXECUCAO > #G0122 - PROGRAMACAO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

Quantidade

1,00

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta /\RT

Unidade

a

PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, referente aosser\nços de limpeza urbana - Empresa Kal Construções e Projetos
EIRELI.

6. Declarações

- CláusulaCompromissória: Qualquerconflito ou litígio originado do presente contrato, bem comosua interpretação ou execução,s^ resolvido por
arbitragem,de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediaçãoe Arbitragem -CMA^ '̂nculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRASAVAL E PER DE ENG. MA

6. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

, de

Local data

9. Informações

WELCrONE MOTA CTE OLIVEIRA - CPE: 626.392A23-34

de

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOSLTDA - CNPJ:01.265.807/0001-19

*A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferênda no site do Crea.

10. Valor

Valor da/\RT: R$88.78 Registrada em: 24/03/2021 Valor pago: R$88,78 Nosso Número: 8303128888

Aautsntiddade desta ART pode ser verificada em:https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, coniachave:C44yc
Impresso em: 24/03/2021 às 17:33:49 por, Ip:45.161.250.164

www.aeama.org.tx

Tel; (98) 21068300

fôlecono$co@creama.org.br

Fax: (98)21066300
[CREA-MA
I Con««lcRiala»«»6n^a8iii>t

UnMs

r
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Kal Construções e Projetos Éireli - EPP
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, centro, Colinas, MA, CEP 65.690-000

PCMSO - PROGRAMA DE

MÉDICO DE SAÚDE OCU
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Kal Construções e Projetos Eirelí - EPP
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, centro. Colinas, MA, CEP 65.690-000
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IDENTIFICAÇÃO DAEMPRESA:

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELÍ - EPP

CNPJ: 01.265,807/0001-19
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Kal Construções e Projetos
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, cen

Eirelí • ERR
ro, Colinas, MA, CEP 65.690-000

QUADRO DE FUNClON ARIOS

Divisões Função Número i
funcioná

• 1

i '.de
•• 11

nos
i '
1 '1

Jornada de

Trabalho

Departamento
Engenharia

de Gari 40 36 Horas Semanais

Departamento
Engenharia

de Servente 09
,

36 Horas Semanais

Departamento
Engenharia

de Servente de Pintor 04 36 Horas Semanais

Departamento
Engenharia

de Motorista 03
36 Horas Semanais

Departamento
Engenharia

de Operador de Maquina 02
1

36 Horas Semanais

Departamento
Engenharia

de Encarregado 02 36 Horas Semanais

Total de Empregados so !
• ,1 ' ! .

1).,



Kai Construções e Projetos
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, cen

Número de funcionários; 60

Mascultno:40

Feminino: 20

Da Atividade Principal: Limpeza urbana, e outras atívidad

Grau de Risco: 03

Código de Risco; 38

Ramo de Atividade: Limpeza urbana, e outras atividades

Turnos de Trabalho: Matutino, Vespertino

Jornada de Trabalho: 36 horas semanais

Èireií - ERR
íro, Colinas, MA, CEP 65.690-000

es

MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022



Kal Construções e Projetos ;Eirelí - EPP
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, centro, Colinas, MA, CEP 65.690-000

INTRODUÇÃO

Este Programa foi elaborado de acordo com os seguintes textos legais:

• Norma Reguíamentadora n° 07 - NR - 07, aprovada pela Portaria n° 3214, de 08 de junho
de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
• Portaria n° 24, de 29 de dezembro de 1994, que aprova o
• Portaria n° 08, de 08 de maio de 1996, que altera a NR - 07;
• Lei n° 6514, de 22 de dezembro de 1977, que altera o Capítulo V do Titulo II da
Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá outras
providências; ' j
• Lei n° 8112, de 11 de dezembro de 1990, em seus artigos 69, 72, 186 (parágrafo 2°) e /
212; i ^
• Decreto Estadual n° 5757, de 21 de maio de 2003, que estabelece uma política de saúde
ocupacional fundamentada na adequação das Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego ao setor público. |

Além disso, foi utilizada literatura técnica referente à Medicina, Segurança e Higiene
no Trabalho, a fim de dotar o órgão de um Programa de Saúde Ocupacional voltado para a
promoção e preservação da saúde dos servidores no que sè refere aos riscos inerentes às
atividades desenvolvidas pelos mesmos, em seus vários aspectos.

OBJETIVOS !
1
I

• Promover e preservar a saúde dos servidores privilegiando o instrumental clínico-
epidemiológico na abordagem da relação entre a saúde e o tijabalho, considerando aspectos
individuais e coletivos; l
• Rastrear e diagnosticar precccemente agravos à saúde dos servidores relacionados ao .
trabalho, destacando ocaráter preventivo; I ^
• Ser parte do conjunto de iniciativas do órgão no campo da' saúde do servidor; ^
• Indicar soluções para a melhoria dos ambientes de trabalho e da organização das
atividades, individual e coletivamente, a partirda detecção dos problemas; A
• Conscientizar a direção e os colaboradores quanto à ímp'ortâncja do aspecto preventivo
para amanutenção da qualidade de vida dentro da Organização; ^
• Contribuir para a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados aos clientes, *
através da preservação da saúde ocupacional dos colaboradores;
• Formar, através dos registros dos exames médicos • ocupadc históricos de
informações relativas ás condições clínicas (físicas e mentais) dos nq^ rvidores.

RESPONSABILIDADES

DO ÓRGÃO

• Aprovar e garantir a execução do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;
• Garantir os recursos financeiros para a efetiva implementação do PCMSO, inclusive
custeando, sem ônus para o servidor, todos os procedimentos relacionados ao Programa;
• Fomecer as informações necessárias à elaboração e execução do PJ
• Convocar os servidores para os exames médicos ocupacionaj
Recursos Humanos); j

MARÇO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022

exto disposto na NR - 07;

artament



Kal Construções e Projetos Èireli - EPP
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, centro, Colinas, MA, CEP 65.690-000

• Garantir a liberação dos servidores para os procedimentos previstos no PCMSO junto ao
Médico do Trabalho; !'

i,
• Exigir dos funcionários o cumprimento das solicitações do Médico do Trabalho;
• Emitir Registro de Acidente de Trabalho (Departamento de Recursos Humanos) quando
solicitado pelo Médico Coordenador do PCMSO;

Fornecer às empresas contratadas para terceirização de serviços, Informações relativas
ao PCMSO, quando solicitadas.

DO MÉDICO COORDENADOR

• Coordenar o PCMSO;
• Supervisionar diretamente a execução do PCMSO;
• Dar ciência das doenças ocupacionaís ao departamento de Recursos Humanos para que
seja emitido o Registro de Acidente de Trabalho;
• Prestar esclarecimentos, quando solicitado, sobre os problemas de saúde ocupacional /
dos servidores, respeitando o principio ético do sigilo médico;
• Realizar os exames médicos previstos para o PCMSO: admissionais, periódicos,
mudança de função, retorno ao trabalho e demissionais, ou selecionar e orientar profissional
médico familiarizado com os princípios da patologia ocupacional e suas causas, para a
execução dos mesmos (o exame médico admissional está yinculado ao ato de posse do
cargo público, sendo previsto e regulamentado pelos editais dos concursos públicos e a
cargo da Gerência de Saúde e Prevenção - GSP, antiga Junta Médica Oficial do Estado,
responsável pelas Perícias Médicas); j
• Zelar pela padronização dos exames médicos ocupacionais a fim de que o servidor tenha
o mesmo padrão de atendimento independente da unidade em que estiver lotado;
• Fomecer ao Órgão informações referentes a profissionais e/ou entidades devidamente
capacitados, equipados e qualificados para a realização dos exames compiemèntares
previstos no PCMSO;
• Solicitar o afastamento do servidor do trabalho ou da exposição ao risco quando
constatada doença profissional
causai podem ser adotadas.

DO MÉDICO EXAMINADOR

e relatar quais medidas específicas de controle do fator

• Examinar o servidor e registrar em prontuário próprio a anamnese realizada;
• Dar ciência ao servidor sobre o(s) resultado(s) do(s) exame(s),e orientá-lo:
• Comunicar ao Médico Coordenador os casos de doenças ocupacionais;
• Seguir a rotina estabelecida pelo Médico Coordenador;
• Emitir o Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.

Obs. Quando o Médico Coordenador for também o Médico Examinador
acumula as responsabilidades supracitadas.

DOS SERVIDORES

mesmo

• Colaborar com a execução do PCMSO, constituindo-se a
ao cumprimento do disposto neste Programa;
• Submeter-se aos exames médicos previstos no PCMSO;

o faltoso a recusa injustificada
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Kal Construções e Projetos Eirelí - EPP
CNPJ n.° 01.265.807/0001-19, Travessa Rui Barbosa, 255, centro, Colinas, MA, CEP 65.690-000

• Cumprir as orientações médicas decorrentes da avaliação de sua saúde;
• Utilizar o Equipamento de Proteção Individual - EPI fornecido pelo Órgão;
• Cumprir as disposições legais e reguiamentares sobre segurança e medicina do trabalho,
inclusive as ordens de serviço expedidas pelo Órgão; I

• Comunicar, imediatamente, ao Médico Coordenador, quando acometido por problemas
de saúde.

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

Os Exames Médicos Ocupadonais têm por objetivos a avaliação:

• Da saúde no aspecto geral;
• Da capacidade laborativa;
• Das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde.

Para a realização dos Exames Médicos Ocupaclonais, o Médico
Examinador observa a história pregressa do servidor através de anamnese clínica e
ocupacional. Sem descuidar dos aspectos gerais, especial atenção deve ser
dispensada aos seguintes itens;

• Exame dermatológico;
• Exame pulmonar e cardíaco;
• Exame da coluna vertebral;
• Habitualidade do fumo, álcool e drogas;
• Histórico de dores nos membros superiores Teste oftalmológico;
• Exame auditivo (percepção de alterações durante a entrevista).

EXAME MÉDICO ADMISSIONAL

O Exame Médico Admissional está vinculado ao ato de posse do cargo público,
estando previsto e regulamentado pelos editais dos concursos públicos e a cargo da
Gerência de Saúde e Prevenção - GSP, antiga Junta Médica Oficial do Estado, responsável
pelas Perícias Médicas.

EXAME MÉDICO PERIÓDICO

Os Exames Médicos Periódicos são realizados respeitando-se a/ perio
especificada na NR - 07, da seguinte forma;

• Anualmente: servidores menores de 18 e maiores de 45 anos de idade;
• Bianualmente: servidores maiores de 18e menores de 45 'anos de idade;
• intervalos menores: a critério do Médico Examinador e/ou Coordenador.

EXAME MÉDICO DEMISSIONAL

Os Exames Médicas Demissionals são real nas ocasiões de is^ão e/ou
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aposentadoria por tempo de serviço (aposentadorias por inválidez exigem laudo pericial da
Gerencia de Saúde e Prevenção- GSP). |

I •

O servidor que tenha sido submetido a Exame Médico Ocupacional no período de até
135 dias anteriores à data da homologação da demissão ou^aposentadoria por tempo de
serviço, pode ser dispensado do Exame Médico Demissional (conforme determina a Portaria
3214/78 para atividades de grau de risco 1).

EXAME MEDICO DE RETORNO AO TRABALHO

O Exame Médico de Retorno ao Trabalho deve ser realizado, obrigatoriamente, no
primeiro dia da volta ao trabalho do servidor ausente por período igual, ou superior, a 30
dias, por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, e parto (após a
liberação pela GSP ou INSS).

EXAME MÉDICO DE MUDANÇA DE FUNÇÃO

O Exame Médico de Mudança de Função deve ser 'realizado antes da data da
mudança quando Implicar na exposição a risco diferente ao que estava exposto
anteriormente.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de
exames médicos, ou sendo verificadas alterações que revelem qualquer tipo de dísfunçâo
de órgão ou sistema biológico, através dos exames coinplementares, mesmo sem
sintomatologia, caberá ao médico coordenador ou encarregado (médico examinador);

1) Solicitar ao Departamento Pessoal do Órgão de lotação do servidor o Registro do
Acidente do Trabalho, feito em ficha de Registro de Acidente dè Trabalho formulário padrão;

2) Indicar, quando necessário, parecer em outras especialidades médicas em sistema
de referência e contra-referência para suporte diagnóstico e de tratamento;

j

3) Indicart quando necessário, o estabeiecimento do nexo causai e o afastame;
servidor da exposição ao risco, ou do trabalho;

4) Encaminhar o servidor para Perícia Médica da GSP - Gerência de>'^úde e
Prevenção, para avaliação de incapacidade e definição da conduta]previden/iária em
relação ao trabalho;

5) Orientar o servidor quanto à necessidade - adoção
ambiente de trabalho.

PROGRAMAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENT

de medidas d€ controle no

Ir
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Os Exames Complementares são, obrigatoriamente, custeados pelo Órgão e
compreendem provas laboratoriais de natureza ocupaclonals necessárias para o
monitoramento da exposição a agentes nocivos. Além dessas, outras provas podem ser
solicitadas, a critério médico, para prevenir situações capazes de gerar agravos à saúde dos
servidores.

Esta programação é definida a partir das informaçõ|es contidas no Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA relativas aos ambientes e processos de trabalho e
a partir dos exames clínicos dos servidores.

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

Todo Exame Médico Ocupacional resulta na emissão do Atestado de Saúde
Ocupacional - ASO em duas vias, assim destinadas:

• Primeira via: arquivada no dossiê do servidor à disposição Ida fiscalização do trabalho no
Departamento Pessoal; segunda via: obrigatoriamente entregue ao servidor mediante recibo
na primeira via.

Parâmetros para Aptidão à Função
1 ,
(

• Apto: servidor possuidor de condições de sanidade física e psíquica compatíveis com o
desempenho da função proposta;
• Apto com restrição: servidor portador de alguma patologia (morbidade) que não o
incapacite totalmente para sua atividade (deve obrigatoriamente constar do ASO a
discriminação da restrição, incluindo o seu caráter temporário, com fixação de prazo para
novo exame médico);
• Inapto: O servidor com incapacidade para o desempenho da função proposta será
encaminhado ao médico coordenador para análise em conjunto com o médico examinador,
quando houver. !

Causas de Incapacidade em Exames de Saúde Ocupacional

São consideradas causas de incapacidade: enfermidades, isíndromes, deformidades ou
alterações, de naturezas congênitas, hereditárias ou adquiridas, capazes de comprometer a
segurança e saúde do servidor, interferindo em sua eficiência é capacidade para o trabalho.

O parecer conclusivo de incapacidade depender da atividade exercida, cabendo ^álise
do local de trabalho. / /

Faz-se exceção aesta regra os casos de vagas predestinadas às pessoas port^oras de
deficiência, conforme determina a Lei n® 8213. //

As enfermidades, síndromes, deformidades ou alterações supracitadas, serão
caracterizadas como causas de Incapacidade, definitiva ou temporária, total^ parcial, a
critério dos Médicos Coordenador e Examinador do PCMSO! considerando ék respectivos
prognósticos eaatividade exercida pelo servidor. p [ j

PROGRAMAS DE ATENÇÃO À SAÚDE

10
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São programas de caráter coletivos específicos para determinadas condições
descritas no PCMSO ou detectados a partir do seu desenvolvimento. Podem ser úteis na
prevenção e/ou monitoramento da Hipertensão Arterial, Diabetes, Obesidade, Dependência
Química, Tabagismo, DST/AIDS a fim de minimizar complicações.

As atividades podem ser incluídas na Semana do Servidor público, que acontece no
mês de Outubro e na Semana Interna de Prevenção de Acidentes - SIPAT, promovida pela
CIPA. I

Com base nos fatores de risco ocupacionais identificados na elaboração do PPRA e
PCMSO e nas estatísticas de licenciamentos médicos do órgão, o Médico Coordenador
planeja e desenvolve atividades de educação e treinamento' com foco em "como trabalhar
preservando a saúde". Os temas são específicos e o 'conteúdo programático deve
considerar os fatores de risco em questão, suas possíveis conseqüências sobre a saúde ei
as formas de prevenção.

PRIMEIROS SOCORROS

Deve ser programado, para cada unidade do Órgão, treinamento específico em
Primeiros Socorros para servidores designados pela Direção. |

Efetuado o treinamento, cada unidade do Órgão deve ser equipada com material
necessário à prestação de primeiros socorros, considerando-se as características da
atividade desenvolvida,

treinados:

Os materiais devem ser mantidos aos cuidados dos servidores

01 termômetro;
01 tesoura;
01 pacote algodão hidrófilo 50 gramas;
05 pacotes de gazes esterilizadas com 05 unidades cada;
01 esparadrapo de 4,5m x 2,5 cm;
05 unidades de ataduras de crepe de 10 cm;
01 caixa de band-aid com 10 unidades;
01 frasco de dermoiodine ou povidine de 20 ml;
02 frascos de soro fisiológico a 0,9% de 250 ml;
01 frasco de álcool a 70% de 500 ml;
01 frasco de água boricada;
01 conta-gotas;
10 copos descartáveis;
Medicamentos a critério médico.

PROCEDIMENTOS EM CASO DE ACIDENTES

Todo Órgão deverá estar equipado com material necessário à
primeiros socorros, considerando-se as características da atividade dese
esse material guardado em local adequado, e aos cuidados
fim.

OS 10 MANDAMENTOS DO SOCORRISTA

de pessoa tre

estação de
Ivida; manter
da para esse

t
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1. Mantenha a calma e chame ajuda.

2. Tenha em mente a seguinte ordem (mandamentos) de segurança quando você estiver,
prestando socorro:

• PRIMEIRO EU (o socom*sta);

• DEPOIS MINHA EQUIPE (Incluindo os transeuntes);

• E POR ÚLTIMO A VÍTIMA

Isto parece ser contraditório a primeira vista, mas tem o intuito básico de não gerar novas
vítimas. I

3. Ao prestar socorro, é fundamental ligar no atendimento
chegar ao local do acidente. Podemos por exemplo discar
192 SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

pré-hospitalar de imediato ao
193 (Corpo de Bombeiros) e

4. Sempre verifique se há riscos no local, para você e sua equipe, antes de agir no acidente.

5. Mantenha sempre o bom senso.
i

6. Mantenha o espírito de liderança, pedindo ajuda e afastando os curiosos.

7. Distribua tarefas, assim os transeuntes que poderiam
sentirão mais úteis.

atrapalhar lhe ajudarão e se

8. Evite manobras Intempestivas (realizadas de forma Imprudente, com pressa).

9. Em caso de múltiplas vítimas dê preferência àquelas que correm maiores risco de vida
como, por exemplo, vítimas em parada cárdio-respiratória ou que estejam sangrando muito.

r
10. Seja soccrrístâ e nâo herói (lembre-se do 2° mandamento).

11. Em caso de Acidente Fatal no Ambiente de Trabalho comunicar de imed
AUTORIDADE POLICIAL COMPETENTE, o SESMT DO ÓRÒÃO E a GSP -
Saúde e Prevenção.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO SESMT APÓS SOCORRO A VÍTMA

I

Em caso de acidente de trabalho (incluindo de trajeto) será feita pelo SESMT do
Órgão a Investigação de Acidente do Trabalho feita em formulário padrão (ope ficará sob
arquivo do próprio SESMT), para posterior emissão dp Registroj de/Acidente do
Trabalho pelo Departamento Pessoal;
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Será encaminhada ao Departamento Pessoal cópia (fotocópia em "xerox") da
Investigaçãode Acidente do Trabalho para emissão do Registro de Acidente do Trabalho.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO DEPARTAMENTO PESSOAL PARA REGISTRO

DE ACIDENTE DE TRABALHO.

Emissão do Registro de Acidente do Trabalho EM FORMULÁRIO PADRÃO,
após envio da cópia de Investigação de Acidente do Trabalho efetuada pelo SESMT do
Órgão e/ou solicitação do Médico do Trabalho Coordenador, em formulário padrão da
seguinte forma:

SERVIDOR EFETIVO:

Em DUAS VIAS ORIGINAIS -

UMA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL DO ÓRGÃO E,

OUTRA PARA O ATENDIMENTO MÉDICO:

e QUATRO CÓPIAS DA ORIGINAL (fotocópia em "xerox"), sendo:

UMA para GSP -Gerencia de Saúde e Prevenção.

UMA para o CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador fSUSL

UMA para o Servidor (a),

e UMA para O SESMT do Órgão.

SERVIDOR COMISSIONADO:

Em DUAS VIAS ORIGINAIS -

UMA PARA A GSP - Gerencia de Saúde e Prevenção.

e OUTRA PARA CEREST - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (SUS).

RELATÓRIO ANUAL

ORelatório Anual do PCMSO deve ser elaborado ao fim de 12 meses d^igênci^
do mesmo, devendo ser definida data no Cronograma de Ações para sua apre^ntaçâo ^
discussão junto à direção do Órgão e com a participação da GIPA.

Consta do Relatório as atividades realizadas para educação e treii^mento dos
servidores visando à prevenção da doença de natureza ocupacional e ainda:

• Perfil dos servidores avaliados;
• Quantitativo de servidores acidentados n^o trabalho
ocupacional, com e sem afastamento, com diagi^tico e identificação por setor.

ou acometidos por doeraç
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REGISTROE ARQUIVO DE INFORMAÇÕES I

Os Atestados de Saúde Ocupacíonal - ASO devem ficar à disposição da fiscalização
do trabalho, arquivado no local de trabalho do servidor.

O Relatório Anual do POSO, assim que elaborado, também deve ficar à disposição da
fiscalização, arquivado no Órgão.

Todos os dados obtidos nos Exames Médicos Ocupacionais, tais como resultados
das avaliações clínicas e dos exames complementares, as conclusões e as condutas
médicas, devem ser registrados de forma legível em prontuário individual do servidor, o qual
ficará sob responsabilidade do Médico Coordenador, devendo permanecer guardado por
período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do se|rvidor do órgão.

INFORMAÇÕES OBTIDAS NO INQUÉRITO
PRELIMINAR DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

1;

Posto de Trabalho: Departamento de Engenharia

Função: Gari

RISCOS OCUPACIONAIS RECONHECIDOS

ERGONÔMICO . Movimentos de Repetição:
. Postura inadequada

ACIDENTE
. Queda de nível (calçadas, caminhões); j
. Queda no nível (é quando se cal do mesmo nível do solo);
• Cortes e feridas (ferramentas); 1

FfSICO . Ruído

. Umidade

QUÍMICO . Dermatoses por contato com resíduos

BIOLÓGICO . Poeira (limpeza e outros

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PRODUTIVOS
0 gari - ou profissional conservador de limpeza e vias públicas > trabalha'no setor de inffaestrutura do
município. Suas atribuições são; a limpeza pública, desde varrimento de r|uas, até a coleta de resíduos,
lixo orqânico, lixo reciclávei e bota-fora, limpeza das bocas de lobo, campinas e córregos.

'IJ/T

Informamos que os riscos são inerentes à função dos trabalhadores, como medid;í de
segurança recomenda-se que os mesmos façam uso de EPTs, de forma adequada e correta
através detreinamentos específicos. !

TABELA DE EXAMES
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MEDIDAS DE CONTROLE MÉDICO EM SAÚDE OCUPACIC
í' *'
)NAL

1 .

Examé Médico Periódico anual;
Orientar o trabalhador quanto à diversificação da
função para evitar o desconforto.

) . '•
1

] :

i : EXAMES
; COMPLEMENTARES

•ii , •
ll . ' .

Departamento
Administrativo

Assistente administrativo
Exames complementares
|a critério do médico
examinador

Departamento de Obras T écnico Exame complementar
i Audiometria
1' N

22.1 - PERIODICIDADE DOS EXAMES

PERIODICIDADE
i V

t
í

Admissio

nai

Seis meses

após a
Admissão

Semes

nte

1 ,

tralme
: *!

(

Ánua
1

Demissio

naI

ASO - Atestado de

Saúde Ocupacional
X

j
X X

Audiometria X X X

OBS QUANDO NECESSÁRIO: Informamos que não foram uKrapassados os limites de
tolerância feitos em dosímetria de ruído durante jornada de trabalho (expressa na NR 15)
para todas as funções, da empresa, acreditamos ser interessante à realização de
audiometria de controle para alguns cargos em decorrência de picos de ruídos contínuos
que podem por alguns instantes ultrapassar os limites de tolerância naquele momento,
mas não na jornada de trabalho como um todo. Essa audiometria de controle funciona
para análise da sanidade auditiva do servidor por parte do Serviço de Medicin;
Ocupacional, e não para monitoramento e controle de perda auditiva induzida por njí<
ocupacional - PAIRO, uma vez que como já referido a dosimetria de ruído
ultrapassou os limites de tolerância.
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CRONOGRAMA DE AÇÕES DE SAÚDE - 03 / 2020 à 02 / 2021

PCMSÓ - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDÍCO E SAÚDE OCUPACIONAL

Atividade: Exames Médicos

=> Manter os exames médicos
atualizados, cumprindo a tabela de
periodicidade.

MÁR
2021

ABR, MAI. JUN. JUL. AGO SET OUT NOV DEZ JAN

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022

*> Processo realizado no decorrer do anó

FEV

2022

STATUS

Em

andamento
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>CN -> Realização

Tabagismo da Atividade

fica a critério

do

Departamento
Pessoal do
Órgão.
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ASvidade: Primeiros Socorros

=í> Todo Órgão deverá estar
equipado com material nec^sário à
prestação de primeiros socorros,
considerando - se as características

da atividade desenvolvida; manter
esse material guardado em local
adequado, e aos cuidados de
pessoa treinada para esse fim.
Conforme item 7.5 da Norma

Regulamentadora 07.

TREINAMENTOS

Abordagem:

rimeiros Socorros

Atividade:-Análise-do.BCMSO-

=> Efetuar análise global do
PCMSO para avaliação do seu
desenvolvimento e realização dos
ajustes necessários e
estabelecimento de novas metas.

->A Realizar

^ A Realizar
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A^ídade: Palestra de DST/AIDS

=> Realizar a Critério do

Departamento Pessoal do Órgão,
Palestra sobre Prevenção a
DST/AIDS.

Atividade: Relatório Anual do
PCMSO

Dar inicio a elaboração do
Relatório Anual do PCMSO,
obedecendo as exigências da
Norma Regulameníadora 07, item
7.4.6.1.

Atividader-Palestra de-AlcoolIsmo

=> Realizar a Critério do
Departamento Pessoal do Órgão,
Pdestra sobre Alcoolismo

r
DST-ÀIDS

Realização
da Atividade

fica a critério

do Órgão ou
Entidade.

A Realizar

Realização~da
Atividade fica
a critério do

Departamento
Pessoal do

Órgão.
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Atividade: Renovação do PCMSO

=> Dar início ao processo de
renovação do PCMSO, obedecendo
ao prazo exigido na Norma
Regulamentadora - 07.

CUSTOS COM CRONOGRAMA ANUAL DO PROGRAMA (ORÇAMENTO]
EXAMES MÉDICOS CLÍNICOS (ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS,
DEMISSIONAIS, RETORNO AO TRABALHO, ETC.):
EXAMES COMPLEMENTARES:
COM AÇÕES PREVENTIVAS (PALESTRAS, TREINAMENTOS E OUTRAS
ATIVIDADES PRÁTICAS):
COM MATERIAL GRÁFICO E DE DIVULGAÇÃO;
GASTOS EMERGENCIAIS EM SAÚDE OCUPACIONAL:
TOTAL;

A Reafizar

Colinas - MA, 01 de março de 2021

Pereira de
Dr. Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO

CRM-MA813
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OUTRAS DECLARAÇÕES

1/ /VI CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP 0l!265.807/0001-19
^ Ê Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000L \If i e-maií: kalconstnjcoes@outlook.com
^ ^ ENGENHARIA Telefone: (98) 98147-8323 j Inscrição Estadual:

12.452606-3

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



:fKAL
^ ^ ENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000
e-mail: kalconstrucoes@outlook.com i

Telefone: (98) 98147-8323

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual;

12.452606-3

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.® 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mín

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA portador da Carteira de Identidade n.° 057774282015-4 SSP-MA e do CPF
n.° 823.884.823-72, residente e domiciliado na Rua Nossa Senhora da Consolação s/n, Bairro Guanabara ,
CEP: 65.690-000, Colinas - MA, como representante devidamente constituído de KAL CONSTRUÇÕES E
PROJETOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n.° 01.265.807/0001-19,| Insc. Estadual n.° 12.452.606-3,
estabelecida na Travessa Rui Barbosa, n.° 255, Centro, CEP: 65.690-000, Colinas - MA, doravante
denominada Licitante, para fins do disposto no do Edital da TOMADA DE pREÇOS n° 005/2021, deciara, sob
\s penas da Lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: ;

a) A proposta anexa foi eiaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou Indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 005/2021), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa; j
b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 005/2021), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa; |
c) Que não tentou, por qualquer melo ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 005/2021) quanto a participar ou não da referida licitação;
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, diréte ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 005/2021)
antes da adjudicação do objeto da referida licitação; j,
e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, infomíado a.
'iscutído com ou recebido de qualquer Integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;

1

^KAÍCONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI-EPP
CNPJ:01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

R6:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

/'f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaraçãp e que detém plençs poderes e
informações para firmá-la.

I /

Colinas - MA., 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI



ENGENHARIA

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n ®255, Centro, Colinas - MA/ÇEP: 65.690-000
e-mail: l<alconstnjcoes@outlook.com
Telefone: (98) 98147-8323

PROCESSO ADMINISTRATIVO N» 2602001/2021

TOMADA DE PREÇOS N.° 05/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021

Horário: 10h:00mín

Comissão Permanente de Licitação - CPL

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual:

12.452606-3

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Lirnpeza Pública Urbana no Município de
São João dos Patos/MA. | i

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADES

KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI- EPP,estabelecidá naTravessa RuiBarbosa, n°255
- CoUnas - MA - CEP 65690-000, inscrita no CNPJ n" 01.265.807/0001-19 e Inscrição Estadual n° 12.427.469-2,
DECLARA para fins de direito e participação da TOMADA DE PREÇOS N" 005/2021, na qualidade de proponente
[ue: I

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições dos materiais caso se
façam necessárias;

Comprometemo-nos a manter durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação equalificação exigidas na licitação;!

Comprometemo-nos a aceitar na proporção correspondente |prevista em lei, eventuais reduções
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a prestação do serviço, em função de alterações de
legislação pertinente

Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n® 8.078/90 - Código de Defesa do
Consumidor, às normas pertinentes ao fomecimento do objeto a ser contratado, bemcomo, ao Edital da (TOMADA DE
PREÇOS) N® 05/2021.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

-ICAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIREU-EPP
CNPJ:01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP
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KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.^ 255, Centro, Colinas - MA/CEP: 65.690-000
e-malh kalconstrucoes@outlook.com
Telefone; (98) 98147-6323

PROCESSO ADMINISTRATIVO NB 2602001/2021
TOMADA DE PREÇOS N.B 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:0ümín

Comissão Permanente de Licitação - CPI

C.N.P.J.:

01.265.807/0001-19

Inscrição Estadual:

12.452606-3

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Pública Urbana no Município de
São João dos Patos/MA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei,que tomamos conhecimento de todas as informaçõese exigências
contidas no edital e respectivos anexos da TOMADA DE PREÇOS NS 005/2021, em referência, bem como que
optamos por não realizar vistoria no locai onde serão executados os serviços, na forma do que prevê o Acórdão
TCU ns 1955/14, de 23/07/2014.

Declaramos ainda que a escolha da empresa em não realizar VISITA TÉCNICA não implicará em
alegação de desconhecimento das condições de realização dos serviços.

Declaramos para todos os fins que a não VISITAÇÃO não implicará em qualquer solicitação de
acréscimos financeiros em eventual contrato firmado com a Administração Pública Municipal além do valor
apresentado em nossa proposta de preços |

<AL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELt-EPP
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF; 823.884.823-72

Proprietário

Colinas - MA, 24 de março de 2021.

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP
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KAL CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI - EPP
Travessa Rui Barbosa, n.® 255, Centro, Colinas - MA/CÉP: 65.690-000
e-mall: kalconstrucoes@outlool<.com 1
Telefone; (98) 98147-8323 j!

C.N.P.J.;

01.265.807/0001-19

inscrição Estadual:

12.452606-3

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nfi 2602001/2021
TOMADA DEPREÇOS N.fi 005/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Data: 25 de março de 2021
Horário: 10h:00mfn

Comissão Permanente de Licitação - CPL

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de LIrnpeza Pública Urbana no Município de
São João dos Patos/MA. ' •

DECLARAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

AempresaKAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP, estabelecida naTravessa Ruy Barbosa, ns
255 - Colinas - MA- CEP 65690-000, inscrita no CNPJ ns 01.265.807/0D01-19.e Inscrição Estadual n» 12.427.469-

2, neste ato representado peio seu Titular Sr. Juvenal Pereira de Sousa, portador do RG ns 057774282015-4

SSP/MA e CPF n^ 823.884.823-72, declara, sob as penas da lei;

a) estar ciente das condições da licitação;

b) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de

observando o disposto na Lei Federal ns 8.666/93, e que fornecerá quaisquer informações

complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos;

c) que executará os serviços de acordo com as especificações]da Prefeitura Municipal de São João
dos Patos, da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e/ou de outras autorizadas peia

Prefeitura Municipal de São João dos Patos; j
d) que disponibilizará os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas

para assegurar a qualidade dos serviços;

e) que tomou conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das

obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da

~ proposta;

f) que executará os serviços de acordo com os prazos estabelecido no edital;

' / Kalconstruções e projetos eireli-epp
CNPJ: 01.265.807/0001-19

JUVENAL PEREIRA DE SOUSA

RG:057774282015-4

CPF: 823.884.823-72

Proprietário

todos os documentos apresentados,

Colinas - MA, 24 de março de 2021

KAL CONSTRUÇÕES EPROJETOS EIRELI - EPP



APOLICEDIGÍTAL

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain,
podendo ser acessadas diretamente porum QRCode. Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. Aleitura
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da
Superintendência de Seguros Privados (www.susep.gov.br) ouda Junto Seguros
(junloseguros.com).

j

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconcie de Nácar, 1440 - Centro
Curitiba - PR

Data de Emissão: 24/03/2021

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0272114
Proposta: 2920308

Controle Interno (Código Controle): 908282224
N"» de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0272114.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ: 06.089.668/0001-33 AVENIDA GETULIO VARGAS 135, CENTRO - CEP: 65.665-000 - SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA

DADOS DO TOMADOR: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI

CNPJ: 01.265.807/0001-19 - TV RUI BARBOSA 255 - COLINAS - MA

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digítalmente assinado pon

B - Brasl
.UsolíJoilijtlWo-ijjpw lor.

• Gustavo Henrich • RoqueJf.de H. Melo

Oocumenlo eletrônico assinado dígitalmenie conforme MPn"2.200-2/2001 de 24/06/2001, que
instituiu a Infra - estrutura deCtiaves PCibiicas Brasileira • ICP - Brasil por. Signatános(as): Gustavo

Henrich N° de Série do Cerlilicado; 099FC08915F5891A Roque de híclanda Meb N" dèSérie do
Certicado; 52AE2099725C9CD2

Ari1^-F!ca instituída a Infra - Estrutura deCtiaves Púbicas Brasileira-ICP • Brasil, paragarantir a autenüddade, a integridade e a vandadejuridíca dedocumentos emforma eletrônica, das
apGcações desuporte edas aplca;ões habiiladas que utlizem certificados digitais, tiem como a reaGzaçâo detransações ejetrônicas seguras.
Após setedias úteis daemissão deste documento, poderá serverificado sea apólice ou endosso foi corretamente registrado nosite www,susep.gov.br daSUSEP - Superíntendênda de
^urosPrivados, ^rquia Relera] responsável peú fiscaEzaçSo, normatizaçSo econtrole dos mercados de seguro, previdência corrplementar aberta, capitalização, resseguro ecorretagem



N° Apólice SeguroGarantia: 10-0775-0272114
Proposta: 2920306
Controle Interno (Código Controle): 908282224
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0272114.000000

FRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

SEGUROS

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G)

N

Ramo j

Licitante R$25.025,34 0775 - GARANTIA SEGURADO -
SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previíi os no contrato:

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada
Vigência

Inicio Término

Licitante R$25.025,34 24/03/2021 24/07/2021

Prêmio Liquido Licitante.....

Adicional de Fracionamento.

I.O.R

Prêmio Total

Condições de
Pagamento:

Parcela

1

Demonstrativo de Prêmio:

Vencimento

31/03/2021

Em atendimento èLei 12.741/12lnform8mo3 que Inddem asalíquotas da 0.65% de PISPasep ede 4% de COFINS sobre os prémiós de seguros, deduzidos do estabelecido eTA legislação
especlfica.O(s] valor^es) adma descnto(s), ã(sSo] devido(s) no cenário desta contratação decobertura(s).Pode(m] sofrer eheraçãr^Oes] quando rontratada(s) Isoladamente ouem ouba composl

N" Camô

9643653

R$

R$

R$

R$

200,00

0,00

0,00

200,00

Valor(R$)
200,00
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H° Apólice Seguro Garahlia 100775-0272114
Proposta: 2920308 '
Controle Interno (Código Controle): 908282224
N° de Registro SUSEP: 05438.2021.0010.0775.0272114.000000

SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3^., desde que a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para ava
do risco.

iaçâo da proposta ou taxação

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares,
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 16 (quinze) dias
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entreg'

para análise e aceitação do
prévisto no item 3.3. ficará
la da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo •acima.aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação
facultativo, o prazo aludido no liem 3.3. será suspenso até que
formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal éventuálidáde,
ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

!ou alteração de ^resseguro
p resseguradpr se^niãnlfeste

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia;

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

bÍ-. .V*

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o vaiorida garantiadeverá acompanhar tais modificações, devendo aseguradora emitir orespectivo endosso, j
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal oi no documento que serviu de
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se façá necessária a
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar taislrhbdifidáções,
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de
endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de
vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tómádór não
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. , [ ^ ^

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela dòí prêmid devidóí poderá
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. ' v

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida â cobrança de nenhum v^r
adicionai, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tom^or,
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de quafquer
uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcionai dos juros pactuados. ^ ^

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
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SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que Introduz modificações na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro,
e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela
apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seauradora no qual .se transmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis
valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente. ;

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, dò cumprirriento
das obrigações assumidas pelo tomador. , l

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. :

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro. |
\ f

í

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado. =

3. Aceitação:
' i

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante projDosta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. \

i

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a
proposta por ela recepcionada, com a Indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não
da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para següros novos ou renovaopefe,
bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de docuri tos
complementares, para análise e aceitação do nsco, ou da alteração proposta, poderá » eita»
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos com
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO; SETOR PÚBLICO

SEGUROS

1. Objeto; i

,1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de
acordo com a(s) modalídade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) exprèssamente contratada(s), em
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados,
do Distrito Federai e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função.de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao seguradò, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:
! . ^ i

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições: í 1 H

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro Garantia. I \ \ ' \

!' / !
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas asj modalidades e/ou coberturas
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das.partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das dis
e/ou cobertura de um plano de seguro, que a
Gerais.

obrigações assumidas, pelo

relãtivasjá cada modalidade
estabelecidas nas.Condições

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condiçõ
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administr^ao
Pública (segurado) e particulares ^tomadores), em que naja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulaçao de obrigações recíprocas, seja qual for^ çiçnomlnação
utilizada. /} /.
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

I

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cipco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento. i

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja alvinculação da apólice a um
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal,
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modaiidade
contratada. j'

,6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na
^mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da
respectiva modalidade. {

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de basej)ara a aceitação do risco pela seguradora, a_vigência da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endossol

I I !

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou| no documento que sen/iu de
base para a aceitaçao do risco pela seguradora^ em virtude das quais se faça necessária a
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar táis modificações, desdé que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da émissão de endosso, j

' i í
7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro: í s

' I

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas pará cada
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. |

I

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. | ' i

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora pòderá solicitar documentação
e/ou Informação complementar. | ' ' Vi
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante ov
prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

I / ' . í
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as, razões
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. | . 1:

8. Indenização:
-J -

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limi
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo,! conforme for acordado
as partes: !

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal,
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou |

rma a lhe dar
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II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo' de"30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquelé;em que
forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de réciamação
'da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do
-^primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amoílizaçâo do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização.no.prazo
devido. I I !
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão dá apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se à devoiyer à
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, Inclusive da indenização nos
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respèctivaobrigação, acarretará em; |' ' |
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendò, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e i . í

I ''' ' ' •]
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado. 49.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Indicelde Prêços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ^;òu índice que
vier a substituí-lo. sendo calculado com base na variação positiva apurada entrego último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele pub
à data de sua efetiva liquidação.

içado imediatamente anterior

I V ^ r

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior;ào término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estivèn^em vigor para a móra do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. ' Â

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária' e juros de mora será feü
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de!uma só vez, juntamente
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

k
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SEGUROS

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador,
a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado, contra o tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro. j•
10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, !em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item. |

11. Perda de Direitos: \p

0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes
hipóteses:

1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatòs de
responsabilidade do segurado; |'

ólice, que tenham sidoIII - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólic
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da segúradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado! pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; | [ |

I i ^
V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas rio contrato de
seguro; I i j

• ! V

VI - Se Osegurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam Influenciar na aceitação da proposta; ' •

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias: i

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas', cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou|beneficiário, a seguradora
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes,
relativamente ao prejuízo comum. | \ j

13. Concorrência de Apólices:
, i' r'

E vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para-cobrir o
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. '

14. Extinção da Garantia:

,

14.1. Agarantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguint^
eventos, o que ocorrerprimeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do^inistro confcaíri
item 7.3. destas Condições Gerais: ! ^/
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SEGUROS

X)

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando osegurado e a seguradora assim oacordarem; I
III - quando o pagamento da Indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apólice; |;

I I ^

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais
casos; ou

V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em cohtriário nas
Condições Especiais. |

^14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o
disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei 8.666/1993, e sua éxtinção se comprovará, além
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
73 da Lei n° 8.666/93. I,

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualc
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca,
seguintes disposições:

uer tempo, por IniciàtiVa do
deverão ser observadas as

I i

i. - i

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá dó prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo décorrido; j

. i

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora retèrá, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tàbela-de jDrazr
curto: '

Relação a ser aplicada sobre a vigência —| —%.do—| Relação a ser aplicada sobre a vigência —] -..%>do>«-
oríglnal para obtenção de prazo em dias—["'Prêmio—| original para obtenção dejprazo em dias— [—Prêmio—

-15/365 [---13%

-30/365 |---20%
•45/365 |---27%
•60/365 [---30%
•75/365 |---37%

-90/365 -(---40%
' 105/365 [ • - -46%

>120/365 [ - - -50%

•135/365 [---56%

•150/365 [---60%

•165/365 [---66%
• 180/365 [-•-70%

Baaaagaaum.im.issgaaaaaatnaBBa8

195 365

210/365 l---75%

225/365 - ---78%

240/365

255365

270/365

285/365 •- 'i - - - - .1 - - .88%-

I - - -93°/

300/365 -;

315/365

-80%

|---83%

[--.85%

330/365 -.-95%---

345/365

365/365

•98%

100%-

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1
percentual correspondente ao prazo Imediatamente Inferior.

erá ser uti
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junto
^ SEGUROS

16. Controvérsias: !

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.
• \j'

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segúrado por meio de anuência
expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do dornicílio
deste.

19. Disposições Finais

^19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu Início e término de vigência às 24hs das;datas para tal
fim neles indicadas. | j |

i' ^ *19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia; incentivo ou
recomendação à sua comercialização. i

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser-verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.góv.br. j' /
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode Iser consultada no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep;jiomejcompleto, QNPJ ou
CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades
nacional, salvodisposição em contrario nas Condições Especiais e'/ou Particulares da Apólice^

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso 'de despeaákefetuadas nj
contratadas todo o temtórú
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estábelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de següro.os valores das.multas e
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro. • •

!• \

2. Definições:
t.

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6® da Lei n°
8.666/93. j í

I I
I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restriita aos riscos
expressamente descritos neste documento.; j |

i • I
II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusando tomador adjiidicatário em
assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de
Licitação.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato
principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:
\ ./

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora !da recusa do tomador
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo
estabelecido no edita! de licitação, data em que restará oficiálizadà a'^Reclamaçao do
Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguint
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais: y
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a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as muitas contratuais na forma do edital de licitação,
acompanhada dos documentos comprobatóríos;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando aseguradora tiver recebido todos os jdocumentos listados no item
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomadorem relação às obrigações
cobertas pela ^ólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório
final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for cauclonada junto ao Segurad
prêmio proporcionai.

6. Disposições Gerais:

junto
^ SEGUROS

6, não caberá devolução de
1

\ ' í6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas nojobjeto desta
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantlaj Indicada naimesmai não
assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e prevídenclárias, de seguridade
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros céssántes, beni como riscos
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação
nacional referente ao seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice.
Em caso de não observação deste requisito a seguradora
responsabilidade.

ficará isentá de qualquer

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito Indenitário, não estarão cobertos danos
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovadoJcom
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza
do atentado, Independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, j

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à.aceitaçãó/não oposição
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado
concorda q^ue a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação qúanto à
cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro oui|iniadlmpléménto.còntratuai
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de píreító,^das'Condlções
Gerais. '
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CONDIÇÕES PARTICULARES

SEGUROS

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável e irrevogável até a data prevista
como termo final das obrigações contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenítáríos, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas

Segurado e/ou seusão perpetradas com participação dolosa
es.

anticorrupç
representante

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariédade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente apóüice/endossó é no contrato
e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente
apólice/endosso.

( ^

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso,
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no
presente documento."

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************

*******************************
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Devolução de Documento

Junto
m SEGUROS

No caso dedevolução deste documento antes do final devigência nele expresso, preencher oscampos abaixo e
enviarpara a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14- Inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do
documento n" 10-0775-0272114

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Nome:

RG:

Cargo:



Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao
interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão Emitir Certidão Regularização,



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
I

Nome: KAL CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.265.807/0001-19

Certidão n"?: 26970118/2020

Expedição: 13/10/2020, às 11:09:52 ^
Validade: 10/04/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que kal construcoes e projetos eireli (matriz e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 01.265.807/0001-19, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n" 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. |
Os dados constantes desta Certidão são de| responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusivje no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados!em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o(Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia,.

Dúvidas e sugestões: cndctítst.jus.'br
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