
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

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

Processo Administrativo n° 2602001/2021

Modalidade: 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 N" 03 E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
INDIVroUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAW.lfc. RAMOSSILVA

EIRELI '
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WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO,
EMPRESÁRIO, natural da cidade de Santa Helena - MA[ data de nascimento
09/06/1990, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0369619620091, expedida por
SSP/MAem 15/12/2010 e CPF: n° 047.619.913-13, residente e domiciliado na cidade de
São Luís - MA, na AV EDSON BRANDAO, SN, COND ECO pXrKVEI, BLOCO 04,
APT 02, CUTIM ANIL, CEP: 65045-380, na condição de titularjldaEmpresa Individual
de Responsabilidade Ilimitada W. C. RAMOS SILVA EIRELI, com sede e foro na AV
DOS HOLANDESES, 06,EDIFÍCIO TECH OFFICE, SALA1321, PONTA D'AREIA,
SÃO LUÍS-MA CEP: 65077-357, registrada naJimta Comercial do estado do Maranhão,
sob o NIRE 21600068118, e inscrita no CNPJ sob o n° 18.447.939/0001-64 resolve,

. . 1
assim, alterar e consolidar o seu ato constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Altera-se neste ato oendereço daempresa que passa a ser na
Rua Olho D'água, n° 01, Olho D'agua, CEP 65208-000, na cidade de Santa Helena,
Estado do Maranhão.

W y

CLAUSULA SEGUNDA: A administração da Empresa será exercida por sua titular
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA, que ficará incurnbido de exercer todos
os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como,
de representa-la judicial e extrajudicialmente, ativa a passivamente perante todas
repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso dó nòme empresarial em
atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ao término decada exercício social; ern 31 dedezembro, a
administradoraprocederáa elaboraçãodo inventário,do balanço patrimoniale do balanço
de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA QUARTA: O Titular-Administradora WILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, declara, sob as penas da Lei:
§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma ou
do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;
§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial
ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os [efeitos dela, apena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra á economia popular,
contra osistema financeiro nacional, contra as normas de defesa [ila concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.
Em conseqüência da alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas,
ato constitutivo primitivo devidamente consolidado, passa ater ajse^inte redação:
CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL
Aempresa girará sob onome empresarial de W. C. RAMOS SILVA EIREJ^e.us^á a
expressão T. R. ENGENHARIA como nome fantasia.

fa empresa nos moldes

V
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CLAUSULA II - DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na RUA OLHO D'AGUA, n° 01, OLHO
D'AGUA, Santa Helena - MA, CEP: 65208-000.

I

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS ;
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do
território nacional oufora dele, mediante alteração assinada peloítitular daempresa.

[I

CLÁUSULA IV - DO OBJETO
A empresa terá o seguinte objeto: Serviços de engenharia; Atividades relacionadas a
esgoto, exceto a gestão de redes; Coleta de resíduos não-perigpsos; Coleta de resíduos
perigosos; Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; Tratamento e disposição
de resíduos perigosos; Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
Construção de edifícios; Construção de rodovias e ferrovias; Pintiora, para sinalização em
pistas rodoviárias e aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de
urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de estações e redes de distribuição de
energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; Construção demstalações esportivas e
recreativas; Outras obras de engenharia civil não especificadas ^teriormente; Obras de
terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalação e manutenção de sistemas
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Instalações de sistema de
prevenção contra incêndio; Montagem e instalação de sistemas' e equipamentos de
iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
obras de engenharia civil; Obras de fundações; Administração
desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Perfuração e construção de
poços de água; Comércio varejista de materiais de construção; em geral; Serviços de
cartografia, topografia e geodésia; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura
e engenharia; Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho; Locação
de automóveis sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes; Limpeza em prédios e em domicílios; Immuzação e controle
de pragas urbanas; Atividades paisagísticas. ''
E exercerá as seguintes atividades:
CNAE 71.12-0/00 - Serviços de engenharia '
CNAE N® 37.02-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
CNAE N® 38.11-4/00 -Coleta de resíduos não-perigosos/ j
CNAE N® 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos [
CNAEN® 38.21-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-íperigosos
CNAE N° 38.22-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
CNAE N® 39.00-5/00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
CNAE N® 41.20-4/00 - Construção de edifícios !
CNAE N° 42.11 -1 /01 -Construção de rodovias eferrovias |,
CNAE N® 42.11-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
CNAE N® 42.12-0/00 - Construção de obras de arte especiais !
CNAE N® 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAEN® 42.21-9/02 - Construção de estaçõese redesde distribúição de energiaele
CNAE N® 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de es
e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
CNAE N® 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAEN® 42.99-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anterionu'
CNAE N® 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

Impermeabilização em
de obras; Montagem e

4/
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CNAE N°43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica ;
CNAEN° 43.22-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e refrigeração !
CNAEN® 43.22-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE N°43.29-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação
e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos |
CNAE N® 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
CNAEN° 43.91-6/00 - Obras de fundações |
CNAE N° 43.99-1/01 - Administração deobras !
CNAE N° 43.99-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas
temporárias í
CNAE N° 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
CNAE N° 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE N° 71.19-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
CNAE N° 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados á arquitetura e
engenharia j
CNAE N® 71.19-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
CNAEN® 77.11-0/00 -Locação de automóveis sem condutor |
CNAE N° 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
operador, exceto andaimes [
CNAEN®81.21-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios I
CNAE N° 81.22-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas!
CNAE N° 81.30-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO
A empresa iniciou suas atividades em 08/07/2013 e seu prazo de
indeterminado.

iDE DURAÇÃO
duração será por tempo

CLAUSULA VI -DO CAPITAL |
O capital será de R$ 500.000,00(quinhentosmil reais), representado por uma única quota
de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA VII -DA ADMINISTRAÇÃO j
Aadministração da empresa será exercida por, WILLANDSOrjí CHARLES RAMOS

V SILVA, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente,
judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto,
autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da empresa, ficando vedado,
entretanto, em negócios estranhos aos fíns sociais em assuntos de interesse da empresa,
podendo assinar quaisquer documento de comum acordo em todos os órgãos públicos,
contrair empréstimos em estabelecimentos bancários. !'

f
CLÁUSULA VIII -DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL j
O exercício empresarial será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de
dezembro de cada ano, será procedidoo levantamentodo balanço;do exercício,sendo que
os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital,
na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. ;

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTIUV
EIRELI !k /
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O titular WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA declara, sob as penas de lei, que
não figura como titular de nenhiuna outra empresa nesta modalidade.

I

CLÁUSULA X-DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENToí
O Administrador declara, sob as penas de lei, de que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso de
cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita'iou' suborno, concussão,
peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

CLÁUSULA XI-FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Helena - MA, para qualquer ação fundada neste
ato constitutivo, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.
E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em
uma única via que será destinada ao registro e arquivamento
Estado do Maranhão.

na Junta Comercial do

Santa Helena - MA, 17 de junho de 2020,'

WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA

Titular/Administrador

\/



MINISTÉRIO DA ECONOMIA ;
Secretaria Especial de Desburocratízação, Gestão e Governo Digitá!

Secretaria de Governo Digita! j.
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração 1

ASSINATURA ELETRÔNIGÁ

Certificamos que o ato da empresa W. 0. RAMOS SILVA EIRELI consta assinado digitalmente por:
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IDEt^riRCAÇÃO Dp(S) ÁSSINA^m
CPF Nome

II

04761991313 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA [

JUCEMA

CBRXIPICO O REGISTRO BH 227^/2020 15i08 SOB NS 20200434934.
PROTOCOLO] 200434934 DE 22706/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO]
12002554526. HIRE] 21600068118.
H. C. RAMOS SILVA EIRELI

Lillan Iboresa Rodrigues Mondonga
SBCRBTÃRIA-GBRAL

SÃO LVfS, 22/06/2020
UHW.on^rosafiacil.ma.gov.br

dJ

A validade dosfeo dooumonfeo, se impresso, fioa sujeito à comprovação do sua auteatioidado oos rrapootives portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação i



CNH Digital
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Documento assinado com certificado digital em
conformidade com a Medida Provisória n®

2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por
melo da comparação deste arquivo digital com o
arquivo de assinatura (.p7s) no endereço:
< http://www.sefpro.gov.br/asslnador-digital >.
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Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil
I i

I ,
Comprovante de Situação Cadastrai no CPF

N° do CPF: 047.619.913-13

Nome: WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA

Data de Nascimento: 09/06/1990

Situação Cadastrai: REGULAR

Data da Inscrição: 16/04/2008

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido às: 11:15:16 do dia 23/03/2021 (hora é data de Brasília)
Código de controle do comprovante: AFF4.9BBF.CA2B.B4É9

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF"
r !'

(Modelo aprovado pela IN/RFB n® 1.548, de 13/02/2015.)

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasituacao/ConsultaPublicaExibir.asp

23/03/202111:15
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Ministério da Economia I
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão 1
i

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF
I

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

CNPJ: 18.447.939/0001-64 |
Razão Social: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

7112-0/00 - SERVIÇOS DH ENGENHARIA

Endereço:
RUA OLHO DAGUA. 01 - OLHO D'AGUA - Santa Helena / Maranhão

Observações:
Averacidade das informações poderáser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* 8.666, de 1993

Emitido em: 24/06/2020 09:18 j!

¥

1 de 1



ií»i

^•^^ '̂SÓCIOS
^iVyffrWILLANDSOM CHARLES RAMOS SILVA

ESTADO DOMARANHÃO '
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU

CNPJ; 05.733.472/0001-77

"?•* 3 -í*a

CRCN®

001
CNPJ/CPF

Instituído peloArt. 34da Lei 3.666/93'

18.447.939/0001-64
RAZAO SOCIAL/NOME

EMISSÃO
12/01/2021

VALIDADE

31/12/2021

NOMEFANTASIA
W.C. RAMOS SILVA EIRELI

T. R. ENGENHARIA

LOGRADOURO (RUA, AVENIDA. N"^
BAIRRO

ROLHODAGUA. n°01
MUNICÍPIO UF

OLHODAGUA

CONTATO (FONE/FAX)
Santa Helena
DATA DE

ABERTURA

MA (98)98161-1499

W/07y2013
CAPITAL SOCIAL

R$500.000.00
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1260511313

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
000023521

lATUREZAJURÍDÍCÃ PORTE DAEMPRSA
Sociedade Empresária Limitada" ME() ERP(X) NORMAL( )

PARTCIPAÇAONO
CAPITAL

xxxxxxx
CPF 047.619.913-13
XXXX

R$ 500.000.00

xxxxxxxx

xxxxxxxx

RAMO DE ATIVIDADE

XXXX

XXXX

|71.12-0-00 -Serviços de engenharia (Dispensada *) |
:37.02-9-00 -Atividades relacionadas aesgoto, exceto agestão de redes
38.11-4-00 -Coleta de resíduos não-perígosos
:38.12-2-00 •Coleta deresíduos perigosos

g.^5g8^ 38.21-1-00 -Tratamento edisposição de resíduos não-perigosos
f I e,-l| "Tratamento edisposição de resíduos perigosos
líb"?:!!*!!! :3»'00-5-00 •Descontaminaçlo eoutros serviços de gestão de resíduos

xxxxx

xxxxx

xxxxx

. e ferrovias
j42.11-1-02 •Pintura para sinalização em pistas rodoviárias eaeroportos
42.12-0-00 -Construção de obras de arte especiais
J42.13-3-00 -Obras de urbanização -ruas, praças ecalçadas
42.21-9-02 •Construção de estações eredes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coíkajde esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação - ^ '
42.99-5-01 -Construção de Instalações esportivas
42.99-5-99 -Outras obras de engenharia civil não
43.13-4-ÜO -Obras deterraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-02 • instalação e manutenção de sistemas

reativas • n
ificadas anteriòrmènte

r
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refrigeração }
43.22-3-03 -Instalações de sistema de prevenção contra incêndio i;
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de^íluminação e sinalização em vias
públicas, portos eaeroportos |
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras deengenharia civil j
43.91-6-00-Obras de fundações I
43.99-1-01 -Administração deobras li' ;
43.99-1-02 - Montagem edesmontagem deandaimes e outras estruturas temporárias
43.99-1-05 - Perfuração e construção depoços deágua ' J
47.44-0-99 -Comércio varejista dematèriais deconstrução em gerar(Dispensada *)
71.19-7-01 -Serviços decartografia, topografia e geodésia (Dispensada *)
71.19-7-03 -Serviços de desenho ttoicorelacionados àarquiteturaíe engenharia (Dispensada *)
71.19-7-04 -Serviços de perícia técnica relacionados à segurança dotrabalho
77.11-0-00-Locado de automóveis sem condutor [
77.32-2-01 rAluguel demáquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédiose emdomicílios
81.22-2-00 • Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 r Atividades paisagísticas

Cururupu - MA, 12de janeiro de 2021.

GUSTAVO SANT0È)MEDEÍRQS
Presidente da CPL

'TirxXTATO Av.do.Holauíc<i.loj»Jí.qii»Jf«36
An MIK AÍa ShopiOng d» At.u.=.' á•C -Sio Luí.

I ,

artmeo • dou tt qu» a priaanti,fotocópia»
fí?da ofiõinal qui mi foi
-TJMA 8llo: AUTENTOÍ9983K8DOP6TDOC^Ul« -
Eaeravonti: FRANC18CA FRANCIEUE ROCHA W8lLVA,Data/Hora:05A)SfJ0aM1;ie:18.- -L.a
Emolumcntoi:RI 4,W. FERO: RW.1S. FAOEP: RW.18.
FEMP: RI 0,18 Valor Total RI8.12.
Coniulti a validado diato aaloom:
hUpaiHaílo tlmèluo-br -

!)





REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
18.447.939/0001-64
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL !

TÍTULO DOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
T. R. ENGENHARIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)

DATA DE ABERTURA

08/07/2013

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS I
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes í'
38.11-4-00 - Coleta de resíduosnão-perigosos !
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos I
39.00-5-00 - Descontamínação e outros serviços de gestão de resíduos |
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias !
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de uriianização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e constmções correlatas, exceto obras
de irrigação j
42.99-5-01 - Construção de Instalações esportivas e recreativas i
42.99-5-99 -Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
43.13-4-00-Obras de terrapienagem i
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica |'
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.22-3-03- Instalações de sistema de prevenção contra incêndio f|
43.29-1-04- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de Iluminação e sinalização em vias públicas, portos
e aeroportos j.

CÓDIGO E descrição DANATUREZAJURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R OLHO DAGUA

CEP

65.208-000
BAIRRO/DISTRITO

OLHO D'AGUA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
T.R.ENGENHARIA(3H0TMAIL.C0M

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

NUMERO

01

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SANTA HELENA

TELEFONE

(98) 8161-1499

PORTE

EPP

UF

MA

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÂO CADAÇT^L
08/07/2013

MOTIVO DESITUAÇAO CADASTRAL

SUUAÇAO ESPECIAL DATA DASITUAÇAO ESPECSITUAÇAO

https://servÍcos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_CoiT\pr9vante.3sp

11/01/202112:17

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

Emitido no dia 11/01/2021 às 12:16:20 (data e hora de Brasília). i

V •

tittps://servicos.receita.fazenda.gov.br/servlcos/cnpireva/CnpIreva„Comprovante.asp

11/01/202712:17
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a, REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
s®,

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
18.447.939/0001-64
MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL 1

DATA DE ABERTURA

08/07/2013

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-01 - Administração de obras |
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias {
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água i
47.44-0-99 -Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) l|
71.19-7-01 -Serviços de cartografia, topografia e geodésía (Dispensada *) [
71.19-7-03 - Serviçosde desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia(Dispensada *)
71.19-7-04-Serviços de perícia técnica relacionados à segurança dotrabalho |
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios |
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas \

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5- Empresa Individualde Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

R OLHO DA6UA

CEP

65.208-000
BAIRRO/DISTRITO

OLHO D'AGUA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

T.R.ENGENHARrA@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

NUMERO

01
COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

SANTA HELENA

TELEFONE

(98) 8161-1499

UF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
08/07/2013

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DASrrUAÇÃO ESPECIAL

11/01/202112=17

(*) Adispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes-na Resolução CGSIM n"51. de 11 de
junho de 2019. ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela instrução Normativa RFB n® 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitidono dia 11/01/2021 às 12:16:20 (data e hora de Brasíli

https://servicos.receiia.fa2enda.gov.br/s0rvicos/cnpireva/cnpjreva_comprovante.asp
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO ETRIBUTOS CNPJ: 06Í226SÍ830001S0
PC JOSE SARNEY, N° 178 -CENTRO |i '
Rol Cadastral do Mobiliário -Completo: (Cadastro: '000023S21','000023621') j

I'

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁrÍo

Data Emissão: 08/07/2020

Hora: 10:16:25

Exercício: 2020

Usuário: OTHON

Páqlnafs): 1 de 2

CONTRIBUINTE f \
3 _ .

. 1 \

Código:: 000004927

Nome: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Nome Fant.: T. R. ENGENHARIA

Endereço; RUAOLHODAGUA N°:

Bairro: OLHODAGUA Complemento:

Cidade: SANTA HELENA-MA Estado: MA

CNPJ: 18447939000164
1

, PIS/NIT:

o'l CEP; 65208000

ESTABELECIMENTO | t • i
Cadastro: 000023621

Endereço: RUAOLHODAGUA N<*: 01

Bairro: OLHO D AGUA Complemento:

Cidade: SANTA HELENA Estado:

Area: 0,00 N"Empregados: 0 Região:

Insc Estadual: Insc Municipal: 000023521 Horái

1

1

' CEP: 65208000

MA

0 de Funcionamento: Das; Até
1

DADOS GERAIS , |! í
Processo:

Data:

Dt.

N" Reg Pessoal Üuridica:

Email Esc:

Processo:Abertura: 08/07/2013

Junta Comercial:

Escritório:

Fone Esc:

Situação:

Tipo ISS:

Optante SN:

Atividade:

01 - Ativo Tipo da Empresa:

03 - Sobre Faturamento Capital: O

S Regime Especial; Empresa de Pequeno Porte (EPP) Exigiblídadé ISS: Exigível

Serviços de engenharia, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Coleta de resíduos

PRESTAÇÃO DESERVIÇOS

! Tipo de Cadastro: PESSOA

Código identificador Tipo Atividade Qtde. inicio

000007 07.00 01- Prestaçãode Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, O

Engenharia, agronomia, agrfmensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo econgêneresj,
000007 07.00 01 - Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, O

Elaboração de planosdiretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionadoscom obras e serviços de engenharia;
000007 07.00 01 - Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetiira, geologia, urbanismo, O

liEscoramento, contenção de encostas e serviços congêneres

000017 17.00 01 - Prestação de Serviçosdeapolotécnico, administrativo, Jurídico, contábil.

Franquia (franchlslng)

000028 28.00 01 - Prestação de Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza

Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza

000007 07.00 01 - Prestação de Ser\iços relativos a engenharia, arquitetura, geoiogiaj urbanismo, O

Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas, parques, Jardins e congêneres
000007 07.00 01 • Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geotwia; urbanismo, O

V

Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinaçâo final de lixo| rejeitos e outns resíduos quaisquer
000007 07.00 01 - Prestação de Serviçosrelativos a engenharia, arquitetura, geoib^a, urbanism<

Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos

000007 07.00 01 - Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia) urba

Fiorestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, sllagem, colheita, corte e

000007 07.00 01 - Prestaçãode Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia)urban

Execução, por administração, empreitadaou subempreitada,de obras de construção civil, hidráulica ou eiétri "5

Fim

,de ái^é^^sil^ ultiira,
ras semelhantes,utras

Fiorilli Sociedade Civil Software

y



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENiá^ ;
SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS CNPJ: 06226583000150

PC JOSESARNEY, N0178-CENTRO j
Rol Cadastral do Mobiliário-Completo: (Cadastro: '000023521V000023521')

FICHA CADASTRAL DO MOBILIÁRIO
I

Data Emissão: Oe/07/2020

Hora: 10:16:^

Exerddo: 2020

Usuário: OTHON

Paginais): 2 de 2

il
000007 07.00 01 - Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, G

Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo

00CQ14 14.00 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros

Lubrifíeaçao, limpeza, iustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veicuios.

000014 14.00 01 - Prestação de Serviços relativos a bens de terceiros

Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos. Inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com

000003 03.00 01 - Prestação de Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e O
'! '

Locação, subiocação, arrendamento, direito depassagem ou permissão deuso, compartilhado ouhão,'de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e
000007 07.00 01 - Prestação de Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, O

Decoração e Jardinagem, Inclusive corte e poda de árvores

ICódigo Alvara Exercido Descrição

91 2020

Fiorílli Sociedade Civil Software

Data Emissão

25/0Q2020

1[ Data Validade
'

31/12/2020
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Resultado da Consulta SINTEGRA/iCMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 18.447.939/0001-64 Inscrição Estadual: 12.605131-3

RazSo Social: W C RAMOS SILVA EIREQ

Regime Apuração: SIMPLES NAUONAL {

ENDEREÇO

Logradouro: RUA OLHO DAGUA

Número: 1 Complemento:

Bairro: OmO DAGUA

Município: SANTA HELENA UF: MA

CEP: 65208000 DDD: Telefone: 81611499

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários

Código

4211102

4212000

4213800

4222701

4299S99

4313400

4321500

4322302

3702900

4329104

4330401

4391600

4399101

4399102

7119701

7119703

3611400

7119704

7711000

7732201

6121400

8122200

8130300

3812200

3821100

3822000

3900500

4211101

Descrição CNAE

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS

CONSTRUÇÃO DEO&RAS-DE-ARTE ESPECIAIS

OBRAS DEURBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO OE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONSTRUÇÃO DEREDES DEABASTEOMENTO DEÁGUA, COLETA DEESGOTO E
CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO 1,

CONSTRUÇÃO DEINSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

OUTRASOBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃOESPEQnCADAS ANTERIORMENTE '

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTTUCA

INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS OE AR CONDICIONÁDO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO I' I

ATIVIDADES RELAQONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

INSTALAÇÕES DESISTEMA DEPREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DESISTEMAS E EQUIPAMENTOS DEILUMINAÇÃO E
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBUCAS, PORTOS EAEROPORTOS I

IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DEENGENHARIA CML

OBRAS DEFUNDAÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRASESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO OEPOÇOS OEÁGUA

COMÉRaO VAREUSTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

SERVIÇOS OECARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA

SERVIÇOS DEDESENHO TÉCNICO RELAaONADOS Ã ARQUITETURA E ENGENHARIA

COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELAQONADOS Á SEGURANÇA DO TRABALHO

LOCAÇÃO DEAUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO
ANDAIMES

LIMPEZA EMPRÉDIOS E EMDOMldUOS

IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DEPRAGAS URBANAS

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DERESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DERESÍDUOS PERIGOSOS

DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DEGESTÃO DERESÍDUOS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍaOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

•ítók*e4#tií 'fy
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Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 14/09/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados adma estão baseados em Informações fornecidas pelo prõprjo
contribuinte cadastrado. Não vaiem como certidão de sua efetiva existênda de fato e de
direito, não são oponiveís à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele justadas. |

Data da Consulta: 26/02/2021

Número da Consulta:

NovaConsultB | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC- 2005-2012

\

(9



Data da consulta: 26/02/2021 16:49:57

' Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 18.447.939/0001-64

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEl abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

i Situação Atua)

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019!
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEl

+ Mais Informações

4



24/06/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDAATIVA DA UNIÃO

!
Nome: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.447.939/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e ínscreverj quaisquer dívidas deresponsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem aserjapuradas, écertificado que;
1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Féderai do Brasil (RFB) com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, [de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Gera! da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito 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 condidonada à verificação de sua auteriticidade na Intemet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:24 do da 24/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2020. /
Código de controle da certidão; 2D95.220D.75DE.C176
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

1/1



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 013298/21 Data da 26/02/2021 17:03:39

Inscrição Estadual: 126051313 CPF/CNPJ: 18447939000164

Razão Social: W C RAMOS SILVA EIRELI

Endereço: RUA OLHO DAGUA, 1 CEP: 65208000

-lefone: (98)81611499 Município: SANTA HELENA

a

UF:MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no! sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei n° 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da leí n® 5.172, de 25 de

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

nome do sujeito passivo acima identificado.

/

Validade da Certidão: 120 (cento evinte) dias: 26/06/2021. J

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/02/2021 17:03:39
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GOVERNO DO ESTADO DO MARÀNHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 132800/21 Data da 01/03/2021 16:05:32

Inscrição Estadual: 126051313 CPF/CNPJ; 18447939000164

Razão Social: W C RAMOS SILVA EIRELI

Endereço: RUA OLHO DAGUA. 1 CEP: 65208000

ílefone: (98)81611499 Município: SANTA HELENA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas rio sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 è disposto no artigo 205 da lei

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacionai), não constam débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não aicançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento evinte) dias: 29/06/2021. [
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
*^^p://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em 'Validação de Certidão Negativa

I Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

L

Data Impr^são: oV/03/2021 16:05:32
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ESTADO DO MARANHÃO ^
I

PREFEITURA MUNlÇiPAL DE SANTA HELENÃ
CNPJ: 06226583000150

SEC. MUNIC. DEGESTÃO, PLANEJAMENTO É TRIBUTOS
(

SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FAZENDA E TRIBUTOS

ALVARÁ BE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

N° do Alvará: 16/2021 Exercício: 2021

rafítrtuíiiL

% SANTA
^ HELENA

a/

I

Nos tènnosdá Lei Municipal 092/2008 ó as suas alterações que regulàm o Código Tnbutário
Municipal, ce^flcamos que a(o) empresa/autônomoabaixo específícàdálo),eiicontra-rse
lifoarada(o) para 6 éxercíclodesuas atividades neste rnuhicfpio^ I'

Contribuinte:

Nome Fantasia:

Data de Abertura:

Inscrição Municipal:

CPF/CNPJ:

Endereço:

CEP;

Complemento:

W. C. RAMOS SILVAEiRÊLI

T. R. ENGENHARIA

08/07/2013

000023521

18447939000164

RÜA ÒLHO D AGUA. 01 - GLHO D AGUA

.65208000

Atividades Jdbutadas: •
' 71120(X) Serviços dè engenharia

412Ó4(K) Coflsbúção deerfOcios
^11102 Pinturé piara elnalizaçáo em pistas rodoviáriás e aeroportos
42138(X) Obras de urt»nl2SçSo - ruas, praças e calçadas

4221902 Consbuç&o de etòçSes e redes de.distrlbilçtede energia eiétríca
4299501 CoRstiuçãò dè instalaçõesesportivasé recreativas

4313400 Obras de tsrrsplenagem

4321S00 InstaiaçSo e manutençflo elétiica

4322302 Instaiaf^o e mffiuitençáo de sstem^ centi^ de ar çondidohacto, de ventilaçflo e
4322303 IrrstálaçOes de sistima de prerançfiocoritraincêndio

4399101 Adnõnístiação de otxas

439S102 Montagem a desmontagérii demdalmes e outrasestruturas temporárias
7119704 Serviços de perícia técnicareláciortedosâ eegurança dotrabalho

\§121400 limpeza em prédios eem domieifios

refr^eraçáo

Üiilíli:3^<1 oit_2

b51 s "
I» ^ E m o
ui o> III u. U .

Observações:
VWI^'

ly \

importante |,
t. Este documento deverá permanecer no estabelecimento ern lòçal visível ã Fiscalização;
2. Deverá ser renovado anualmente:
3. Possui validade até 31 de Dezembro de 2021.

SANTA HELENA - MA,06/01/2021

jIssòryFroés Soares
Sec. Munic. de Oèstâo, Plamjamento e Tributos





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
SEC. MUNIC. PE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FAZENDA ETRIBUTOS j
PC JOSÉ SARNEY. N" 178 -CENTRO j
CNPJ: 06226583000150

ptifmrusA

SANTA
HELENA

V

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOSÍ- ÇND
(ISSQN, TAXA DE LICENÇA, TAXA DE SERVIÇO PUBUCO. CpNTRIBUINTE)

Ressalvado o direltó de a Fazenda Municipal cobrar ej inscrever quaisquer dívida de
fesponsabllidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO QUE
NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em sèu nome relativas a tributos administrativos pòr este muhicípíò;através da
Subsecretária Adjunta dé Fazenda 0 Tributos.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de responsabilidade desta municipalidade
administrados pela Subsecretária Adjunta de fazenda e Tributos, inscritos oanãóiem Dívida Ativaconforme
iegisiaçãp. I,

- Dados da Empresa:' f

Cadastro: 000023521

Contribuinte:

Nome Fantasia:

Endere^:

Inscrição Municipal: 000023521

Bairro:

Cidade:

Inscrição Est.:

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

T. R. ENGENHARIA

RUA OLHO DAGUA01

OLHODAGUA

SANTA HELENA - MA

Data de Abertura: .08/07/2013

Ativtdáde(s)CNAE.

7112060 - Serviços de engenharia

4120400- Construçãode.ediffdos

4211102• Pinturapara einarização em pistas rodoviárias e aeroportos

4213800- Obras de urbanização- ruas, praças e calçadas

4221902- Construção de estações e redes de distn'buição de ener^a.élétrica

4299501 - Construção de iristalações esportivas e recreativas

4313400- Obras de terraplenagem

4321500- ínstalação.e manutenção elétrica

CPF/CNPJ:
If" I

1844793900016 '

Comfjlem:'

ICEP: 65208000 *1 «s ^

S ü :

8 1)

1i|
llÊ

^Í3

4322302- Instalação é manutençãode^stemas centraisde ar condiclòrrado, de ventilação e refrigeração

VALIDADE:

m o

» =

s -

J! * _i -- »> —£•52

4322303 - Instalações de sístémá de prevenção contra incêndio

4399101- Adm&iístraçãode obras

4399102- Mi^^^g^^^montagern de andaimes eoutras estruturas temporárias
7t 19 '04 - Serviços de perícia ticni a relacionados âsegurança do trabalho
612illfin- Iímpaaa em prMios áa» idomicílios 06/04/2021 / \

Número/Controle da Cerlidâo: 7344b33B062^0DE

Oth

Sec.Munic. d

roes Soares

o. Planejamento e Tributos

t

O'

i<2o: S •

Ub tlU9lUU.U£





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO ETRIBUTOS í
SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FAZENDA E TRIBUTOS
PC JOSÉ SARNEY.N» 178-CENTRO ]
CNPJ: 06226583000150 I

_ PCCrtfTUOA

^ SANTA 1
K

HELENA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS |ÇND
(DIVIDAATIVA)

• I

|,

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e ihscréver quaisquer dívida de
responsabilidade dó süjeitò passivo ábaixp ideritificado que vierem a ser apuradas, é CÉRTIFIÇADO QUE
NÂO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome relativas a tributos administrativosfpor este município através da
Subsecretária Adjunta de Fazenda e Tributos. !

Estacertidão refere-se exclusivamente aos tributos de responsabilidade desta municipalidade
administrados pela Subsecretária Adjunta de Fazenda e Tributos, inscritos ou riâo em Dívida Ativa conforme
legislação.

- Dados da Empre^:

Cadástío: 000023521

Contribuinte:

Nome Fántasla:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Iriscríçâp Est.:

Inscrição Municipal: 000023521

CPF/CNPJ: 18447939000164W. 0. RAMOS SILVA EIREU

T. R. ENGENHARIA

RUA OLHÒDAGUA.01

ÇLHODAGUA

SANTA HELENA - MA

Data de Abertura: Ó8/Ò7/2013

Ativid3de(8)CNA£.

Compíém:

CEP; 65208000

u ri P tu e» .

•p -

Ez-õa -S • '•
SEs ff»>- ri

7t 12000 - Sen/iços de engenharia

4120400- Constru^o de edifícios

4211102- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221^2- CoRStrij^o deestaçõese redesde distribuição de energia elétrica
4298501 - Constnjção de instalações esportivas e recreativas

4313400- Obras de terrapíenagèrh

4321500- Instalação e manutenção elétricá

4322302- Instalaçãoe manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, derantilação e ré

4322303 - Instalações de sistema de prevençãocontra incêndio

4399101 • Admnl^açãò de obras

4399102 - M^gi^^j^ig^montagem de andaimes éoutras estruturas temporárias
711^04- Sendçosde perícia técm

o£ I iuo>iuil0.u

812llUÜ

á relacionados à segurança do trabalho

XimfiãàianTprSdíiag a em domicílios

Número/Controle da Cèrt/dâo: CB2EDC05C49C8B52

Sec. Muntc.

roes Soares

tão, Planejamento e Tríbut

rigeração

VALIDADE

06/04/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELEN
SEC. MUNIC. DEGESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS
SUBSECRETÁRIAADJUNTADE FAZENDAÉ TRIBUTOS
PC JÒSE SARNEY. N» 178 - CENTRO

ÇNPJ; 06226583000150

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS -
CERtlDÂO NEGATIVA DÉ INAblPLÊNCIA

MettiTUSA

SANTA
HELENA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de
responsabilidade dp sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO QUE
NÃO CONSTAM PÉNDENÇIAS em seu nome relativas ã tributos administrativos porjéste município através da
Subsecretária Adjunta de Fazenda é Tributos,

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de responsabilidade desta municipalidade
administrados pela Subsecretaiiá Adjunta de Fazenda e Tributos, inscritos ou rião'em Dívida Ativa conforme

-legislação.

•Dados dá Empresa:—• • " '>•—

Cadastro: 00Ó023521

Contribuinte:

Nome Fantasia:

Endereço:

InscritoMunicipal: 000023521]
CPF/CtÜpJ;'W. C. RAMOS SILVA EiRELI

T. R. ENGENHARIA

RUA OLHO DAGUA,01

OLHO p AGUA

SANTA HELENA r MA

Data de Abertura: OB/07/2013

Bairro:

Cidade:

Inscrição Est.:

•AtÍyídadé{s)CNAE.

7112000- Serviços de ehgénharía

4120400 - Constnjção de edifidos

4211102- Pintura para sinalização emipístasrodo^áríase.aeroportos

4213800- Obras de urbanização • ruas, praças e calçadas

4221902 - Construção da estaçõese redes de distribuição dé energia elétrica

4299501 - CortstruçSode iristálaçõés esportivas è recreativas

4313400- Obras de terrápienageni

4321500- trrstalaçãpe manuterrção elétrica

4322302 - Instalação e manutenção desistemas centrais dear condldonado, de ventilação e reirigeráção
4322303 - Instalações de sistemade prèvençõo contra incêndio

<

4399101- Administração de Obras

4399102- M^^gi^^^^montagem de andaimes eoutras estruturas temporárias
04 - Sewços de perícia tôcnita relacionados à segurança do trabalho711

8121lua

Í04- Serviços de perldi
nn Iirn^n9jámnrlftíiliimpflii ain pradibe a am domicílios

Çorrplem:

CEP:i

Número/Controlè da Ceriídão: BB7S66C020E1

i *

. \
Fróes Soares \

Sec. Munic. OQ.Ae£tte,PbnéJamentoe Tributos \

,

18447939000164

'65208000

VALIDADE:

08/04/2021
~

SçsS8 k--o Ae!?. õ S 5 o . jj
Z i: T» n

p«»> 1»^

S<aã: 2 •
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Consulta Regularidade do Empregador

c

Voltar

CAtKA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Imprimir

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.447.939/0001-64
Razão Socíal»\/ c ramos silva eireq |
Endereço: Rolho d 'agua oi / olho d 'agua / santa helena / ma / 65208-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, 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:25/02/2021 a 26/03/2021 /

Certificação Número: 2021022502282766323212

Informação obtida em 25/02/2021 12:32:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no Isite da Caixa:
www.calxa.gov.br

http$://consultâ-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf

25/02/202112r33

c
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Página 1 de 1 .

O/

Nome: W. C. RAMOS SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.447.939/0001-64 j
Certidão nQ: 34697048/2020

Expedição: 28/12/2020,yàs 10:57:11 i
Validade: 25/06/2021

de sua expedição.
ias, contados da data180 (cento e oitenta) d

Certifica-se que w. c. ramos silva eireli (matriz e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o nQ 18.447.939/0001-64,' MÃO CONSTA do Banco

I ,Nacional de Devedores Trabalhistas. j
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei ns 12.440, de
na Resolução Administrativa nQ 1470/2011 do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de

7 de julho de 2011, e

Tribunal Superior do

responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição. j
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências oü filiais.
Aaceitação desta certidão condiciona-se jà verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE \)\J'
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas jnaturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusivj.e ino concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolxomentos ou a recolhimentos determinados

de execução de acordos firmados perante o
em lei; ou decorrentes

Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sügestões: cndtêtst.jus'.br
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federai N** 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA NO 842930/2021
Emissão: 23/03/2021 ^
Validade: 31/03/2021 "[/

Chave: 09w4Z

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nestacertidão. CERURCAMOS, ainda, queaté a presentedata,a referida pessoajurídica e seu(s)re^>onsã^I(is) técnicojs) estãoquites comsuas
anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomiado Maranhão - CREA-MA, estando habüitada a exercer suas
atividades, arcunscrita à(s) atríbuIçãoCções) de seu($) responsável(veis) técnlcofs).

lnteressado(a)

Empresa: W. C. RAMOS SILVAEIRELI

CNPJ: 18.447.939/CXX)1-64

Registro: 0005390567

Categoria: Matriz Jy
Capital Social: R$500.0(X),00 {
Data do Capital: 11/06«019 I
Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Sodal: SERVIÇOS DE ENQENHARIA->\TIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO ,EXCETO Á GESTÃO DE REDÊSiCOLETA DE
RESÍDUOS NAO-PERIQOSOS;COLETA DE RESÍDUOS PEER1G0S0S;TRATAMENT0 E |i .DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
NAO-PERIQOSOS;TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIQOSOS.DECONTAMINACAO E OUTROS AERVICOS DE GESTA DE
RESIDUOS;CONSTRUCAO DE EDIRCIOSíX)NSTRüCAO DE RODOVIAS E FERROIAS.PINTURA )i PARA SINAUZAOAO EM PISTAS
RODOVIÁRIAS E AEROPORTOSÍ50NSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS;OBRAS DE URBANIZACAO-RUAS,PRAGAS E
CALCADAS;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E,COLETA DE ESQOTOE CONSTRUCOES CORRELATAS,EZCETO
OBRAS DE IRRIGACAOiCONSTRUUCAO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVASÍ>BRAS DÈ TERRAPLENAGEM;INSTALACAO E
MANUTENÇÃO ELETRICA:PERFURAGAO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DEAGUAOOMERCIO VAREJIStA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO
EM QERAL-5ERVIC0S DE CARTOGRAFIA E GE0DESIA;SERV1C0S DE DESENHO TÉCNICO REÜACIONADOS A AARQUITETURA E
ENGENHAR1A;L0CACA0 DE ATOMOVEIS SEM CONDUTORlALUGUEL DE MAQUINAS E EOUlPAftÀENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM
OPERADOR,EXETOANDAIMES;LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMlClUOSllLUMINACAO E C0NTR0LE[DE PRAGAS URBANAS>\TIVIDADES
PAJSAGISTICASXXJNSTRUCAO DE ESTACOÈS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE EBERG/A ELETR/CA.OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA
CIVIL NAO ESPECIRCADS ANTERIOMENTE (A CONSTRUÇÃO DEESTRUTURAS COM RRANTES,OBRAS DE!C0NTENCA0):INSTAIACA0 E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR GONDICIONADO,DE VENTILAÇÃO E REFRIGERACAO;INSTALACAO DE SISTEMAS DE
PREVENÇÃO CONTRA INCENDIOlMONTAQEM E INSTAUCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS; DE. ILUMINAÇÃO E SINAUZAOAO
PUBUOAS.PORTOS E AEROPORTOS;OBHAS DE FUNDACOESy\DMíSTRACAO DE OBRAS;MONTAGEME DESMONTAGEM DE ANDAIMES E
OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIASiSERVICOS DE PERÍCIA REUCIONADOS A SEGURANÇA DO TFWBALHO.

|| I
Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABIUTADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIU AMBIENTAL E
ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA OLHO DÁGUA, 01. OLHO DÁGUA. SANTA HELENA. MA, 65208000

Tipode Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/04/2018

Data Rnal: IndeRnido

Registro Regional: 0000539059DDMA

Descrição

CERTIDÃO DEREGISTRO EQUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações/Notas

- A capacidade técnlco-prollsslcnal da empresa é comprovada pdo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico. |' !
- A certidão teve sua validade reduzida em vtrtiide do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302915999. Data de vencimento do
boleto: 31A>3/2021 || !
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais neta contidos

rilMmfl AntllriflrtAPaqn
1 ' '

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Aiitfts rtAInfmçflrt

1 •

Nada consta

RftftponsBÍVRis TéRnlRfts p 1

ProtissionalrAMANDALEnCíAMENDESDíAS V\ \
Registro: 1119782821

CPF: 049.345.563-97

Data Inldo: 134)1/2021

Data Rm: indefinido

Data Rm de Contrato: Indefinido

A autentídclade desta Certidão pode

A ^
Mí

iem:hHps.'//crea-fna.sita&coifíbrAauSíico/.cori achara:09w4Z
impre^em; 234)3/2021 ãs09:23:41 por adapt^ 79.155.179.249

6



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO
PESSOA jurídica

Lei Federal 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO OGNFEA N».447. DE2000
Tipode Responsabilidade:RESPONSÁVEL TÉCNICO

/

/

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Profissional: OUMPIO FERREIRA RAMOS

Registro: 1103422804

CPF; 094.660.963-20

Data Inicio: 13A)3i2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional;

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8»E9° DA RESOLUÇÃO 218,DE29/06/73, DOCONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOADSON DE JESUS SILVA MINEIRO

Registro: 1114729744

CPF:877J26Í543-00

Data inicio: 03/03/2020

Data Rm: Inddinklo

Data Rm de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição; ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29A)6/73, DO CNFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional; WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA

Reglstro:1114717452

CPF: 047.619.913-13

Data inído: 16^/2018

Data Rm; Inddinido

Data Rm de Contrato: indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DARESOLUÇÃO 218, DE29/06/73,DOCONFEA.
Tipo de Responsabflidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

, Sócios

Sõdo: WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA

CPF: 047.619.913-13

Função: SÓCIO

A autentiadsda desta verificada em: tittps://cFea-ma.sitaccDmbr(publioo/, com a^ve: 09w4Z
Impresso em;23/03/2021 às 09:23:41 pw.adapt,lp:17Ã155.179.249
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NO 842930/2021
Emissão: 23/03/2021 ^ ^
Validade: 31/03/2021 [/ V

Chave: 09w4Z



Certidão de Acervo Técnico - CAI

Resolução 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N'* 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Página 1/B

CAI COM REGISTRO DE ATESTADO

810489/2019 .
Atividade concluída Ü

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA referente à(s) Anotação(ões] de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrimínada(s): •'

I

Pronssional: WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA j
Registro: 11147174MMA RNP; 1114717452

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL l'

NamerodaART: MA20190232409

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: W. C. RAMOS SILVA EIREU

Tipo de ART:OBRA /SERVIÇO Regfarada em: 04A32/2019 Baixada em: 18^2/2019
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

Endereço do contratante: AVENIDA PEDRO ALMEIDAJÚNIOR

Comfáemenio: Bairro: CENTRO
Cidade: MirinzaI UF: MA

Contrato: CC N^OISfiOlB/GPM Celebrado em: 15/11/2018 [
Valordo contrato: R$ 309.083,85 Tipode contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIRErro PUBLICO
Ação Instítucion^: Outros i'
Endereçoda obra^rviço: AVENIDA RUAS E AVENIDAS DE MIRINZAL/MA •' N'': S/N
Comjáemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MIRINZAL UF: MA

Coordenadas Geográficas: -2.062139, -44.784069

Data de início: 15/11/2018 Conclusão efetiva: 15A)2/2019

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

!, CPF/CNPJ: 06.342.240/0001-50
j' N^:466

ii CEP: 65265000

CEP: 65265000

CPF/CNPJ: 06.342.240XX)01-50

Atividade Técnica;1 - ATUACAO ATIVIDADES DEA.R.T. ->#A0412- LIMPEZA URBANA 53 • EXECUCAO 80.00 tonelada pormês; 1 - ATUACAO
ATIVIDADES DEA.R.T. -> #A0437- COLETA DERESÍDUOS SOLIDOS 53 - EXECUCAO 80.00 tonelada por mês; 1 - ATUACAO ATIVIDADES DE
A.R.T. -> #A0438 -TRANSPORTE DE RESÍDUOS SOUDOS 53 - EXECUCAO 80.00 lonelada por mês; f

Observações 1
SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS PÚBLICAS ATÉ MEIO METRO DO
MEIO FIO, INCLUSIVE CALÇADAS EGRAMADOS ONDE HOUVER, COM FORNECIMENTO DE MÃO DÉ OBRA PARA SERVIÇOS DE
CAPINAÇÃO, ATENDIMEIVTOS DIVERSOS, TRABALHOS BRAÇAIS, ROÇADA, LIMPEZA DE PRAÇA EDE CANTEIROS CENTRAIS DE
AVENIDAS E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DIÁRIOS. CONFORME CONTRATO DE EMPRElTAbÀ GLOBAL CO N' 013fi018A3PM.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidãode Acervo Técnico- CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido /
pelo contratante daobra^rvíço, aquem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das Informações nele constantes. /

I. w
Certidão de Acervo Técnico tf 810489/2019

27/02a019,13:39 '
YcZSa 1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado estã vinculado
constituirá prova da capatídade técnico-profíssionalda pessoa jurídica
somente se o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lein" 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n" 5.194^6 e Resoluções do Conselho
Federa! de Engenharia e Agronomia • CONFEA.

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

Rca(m) Excluído(s), no entanto, g(s) servíço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão. /

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: httpsVA;rea-
ma.sitac.com.br/pubIico/, cofn a chave: YcZSa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estadodo Maranhão P|
Rua28deJulho,n'>214,Centro.saoLuls/MA L • |

Tel: +55(9d)2t06-83CX)Fax: +55(98)2106-8300E-man:taIeconosco@creatnaorg.br j
' lmpressoeni:11A}S^19.àslO:32.

A-MA



y
i

O
i

o
>

O
i

<
o!

o
,

(o
i

0
|

N
J

0 0
1

•*
1

w V
3,

:ü
,

w

o O
)

w 1

C
er

ti
d

ão
n"

8
1

0
4

8
9

/2
0

1
9

1
1

2
5

C
0

1
9

.1
0

:3
2

C
h

av
e

d
e

Im
pr

es
sã

o:
Y

c2
8

a
O

do
cu

m
en

to
ne

st
e

at
o

re
gi

st
ra

do
fo

ie
m

iti
do

em
27

/0
2/

20
19

e
co

nt
ém

4
fo

lh
as

t
:

o
>

m
<

s
g

IN
/

-
n

O
)

5
0

O

S
>

S
1"

?
s

1
-

s
o

2
>

li >
z

s c z o
[

T
I

> r
- o
l

m S
i

2
'

z
=

»
N

r
>

m

o o

C
t-z

j.

o
T

3
>

Z
2

n
i

>
Ü

)

H
>

m
o

2
O

w S
O

W
C

O

m

"D
>

ço
çq

>
5

O
S

O
o

to
C

O

0
3 o S 0 m C
O

m ^
CO

^
-n

1 O m

C
O

m z H
•

m
m

2
to

m
>

C
O

00
C

O
o

>

—
K

tl
=

I
•

!>

C
O

m

-
O ç
-
Z H m C

O

_
>

E
st

e
do

cu
m

en
to

en
co

nt
ra

-s
e

re
gi

st
ra

do
no

C
on

se
lh

o
R

eg
io

na
l

d
e

E
ng

en
ha

ri
a

e
A

gr
on

om
ia

do
E

st
ad

o
do

M
ar

an
hã

o,
vi

nc
ul

ad
o

à
C

er
ti

dã
o

n®
81

04
89

/2
01

9,
em

it
id

a
e
m

2
7

/0
2

/2
0

1
9

T
J

t
o



Mirinzal
COMBRO-JtSSO t AÇAO

PREFEITURA MUNICIPAL DÉ MIRINZAL
ESTADO DO MARANHÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADO^

N° ART: MA20190232409 —

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

ITEM

01
VElCum'̂ ÍFÍ?=:°p equipada com EPI, EQUIpÍ!,MfNTÕsrveículos leves E pesados adequados E compatíveis para o SERVÍrn roM
ESTIMATIVA DE APROXIMADAMENTE 80 TONELADAS/MÊS DE RESÍDUOS. li j'

DESCRIÇÃO

lANGENCIAS CONTRATUAIS:

^ SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DE MODO SATISFATÓRIO ESUAS QUANTIDADES EiTÃb
DEMONSTRADAS NA PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.

indentificaçao do signatário

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:

,Z--^DILS

PREFEIT

SANTOS COELHO
?72.393-20

MUNIcIpaL DE MIRINZAL

ENGENHEIRO FISCAL:

J)C •'hl
^OADSON D^JESUS SILVA MNEIRO

CREA-n® 111472974-4

ENGENHEIRO CIVIL

I í

MIRINZAL - MA, 20 de fevereiro de 2019

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Av. Pedro Almeida Jurjhr, N® 466, Centro - CEP: 65265-000 -Mirínzal -í

Conselho Regional de Engenharla\^Agronomla do Estado do Maranhão
Rua28<Je Julho,n* 214. Centro. Sâo Luls/MA

Ttí: +K(98) 2J06«001^+55 (98) 2106000 E-mail: raleconoscoOcreanaor^lr
toocBSoem; tlAaSOia às 103Z
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COMt^POUiSSO ü AÇÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

ESTADO DO MARANHÃO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL-MA
OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZAPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MIRINZAL/MA
REFERÊNCIA - DATA BASE: SINAPI (SET/2018) COM DESONERAÇÃO
BDI=25,59% Encargos Soclalss87,61%
LOCAL: ZONA RURAL E ZONA URBANA DE MIRINZAL- MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.
1 Código do

serviço
SINAPI

1.0 COLETAREGULARDELIXO i, ,• "

1.1 Encarregado de Frente h/mês 288.00 1 INSUMOS

i 4083

1.2 Ajudante / coleta domiciliar h/mês
1.152,00

1 INSUMOS
; 0248

2.0 VARRIÇAO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOURO.<5 PÚRI ICO.*? | '

2.1 Ajudante / capina h/mês
1.760,00

, INSUMOS
; 10248

2.2 Ajudante / Varriçào de rua h/mês

1

1
2.112,00 I

! INSUMOS
1, 1Ó248
1, ' '

3.0 StKVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA E ATERRO SANITÁRIO ÍLIXAO)

3.1 Motorista cal. C/D h/mês
288,00

. INSUMOS

' 14093

3.2 Caminhão basculante h/mês
288,00

53792
1 '

3.3 Combustível I/mês
1.500,00

: INSUMOS
j |4221
\ '

4.0 FERRAMENTAS. E.P.I. E MATERIAL 1,
4.1

4.1.1

FERRAMENTAS

6,00
•INSUMOS

. ,2711
Carro de mão, caçamba metálica e pneu macio und/mês

4.1.2 Pá und/mês
6,00

'INSUMOS
í 38403

4.1.3 Enxada und/mês
6,00

INSUMOS
38403

4.2 E. P. 1. 1

4.2.1 Luva de proteção par/mês
10,00

INSUMOS L
12892

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Av. Pedro Almeida Júnior, N" 466, Centro - CEP: 65265-000 - MirinzaI

(A

Conselho Regional de Engenh^a eAgronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Jü[ho,n*214, Centro, São Luis/MA

Tet»55 (98) 2106^300 Faic +55(98) 2108^300 E-m^: taIe«)nosco@cfeainaw»l*
JCREA>MA

CMMu

CSB tB IWW

knpessoem: nA5Q019, às 10S2.
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COMMKOSílSSO E »ÇAQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

ESTADO DO MARANHÃO

4.2.2 Bota de proteção par/mês 10,00 !
INSUMOS

12893

4.2.3 Máscara de proteção und/mês

♦

1

10,00 i
1 ORSE

1599

4.2.4

4.3

Óculos de proteção

MATERIAL

und/môs 10,00 j
i
1

1 INSUMOS

136152

4.3.1 Saco de lixo plástico 50kg und/mês

1

700,00 t

1ORSE
i 07887

4.3.2 Vassoura und/mês
5,00

INSUMOS

138400

MIRINZAL - MA, 20 de fevereiro,dé 2019.

INDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO:

ONTRATANTE: ENGENHEIRO FISCAL:

.--<JÍDIL^ON DCfe SANTOS COELHO
\CPF: 476.272.393-20

PREFEITO MUNICIPAL DE MIRINZAL

/jjm. dC %̂k
JOADSONpB JESUS SILVA MINEIRO

GREA-n" 11147297iM

ENGENHEIRO CIVI

CNPJ: 06.342.240/0001-50

Av. Pedro Almeida Júnior, A/® 466, Centro - CBP: 65265-000 - Mirínzat - MA

Conselho Regional de Engenharia e Agrohbmla do Estado do Maranhão
Rua 2ã de JuD».n* 214, Centro. São Luls/MA

Tet + 55 (38)2106-8300 -f55 (98) 210&8300 E-mail:faIeconosco@Cfearraoi9Jv

CREA-MA
Fto»wfl»6Beewe

11A)5/a>19.àSl0â2.
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PK?PfejíLíPAnç

COMPROMISSO 6 «CAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

ESTADO DO MARANHÃO

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO

LOCAL DE REALIZAÇAO

período DE EXECUTADO/PRAZO

CONTRATUAL

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ÜNDEREÇO:

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZAO SOCIAL

CNPJ

EMPRESA CONTRATADA

NOME OU RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

RESPOSAVEL TÉCNICO DA EMPRESA:

CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL CC N® 013/2018/GPM

ZONA RURAL E ZONA URBANA DE MIR1NZ7u_/MA

15/11/2018 A 15/02/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

06.342.240/0001-50

AV. PEDRO ALMEIDA JÚNIOR. N°"j466, CENTRO - CEP;
65265-000 - MIRINZAL - MA

I I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL

06.342.240/0001-50

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

18.447.939/0001-64

WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA'

CREA: 1114501239

LAUDO E TERMO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO:

Apôs constatar que os serviços foram executados de acordo com as condições contratuais e em obediência aos
projetos, especificações técnicas utilízando-se de mão-de-obra especializada, cumprindo lecnicameríte os ternws do
contrato, as normas e legislado pertinente ao ramo de atividades, com resultado satisfatório, encontra-se concluída,
recebo formalmente a mesma. '; ' *

INDENTIFICAÇAO DO SIGNATÁRIO: ——

lEPRESENTANTÊ DA

NIDOí

RATANTE:

SANTOS COELHO
.CPF: 4711.272.393-20

PREFEITO MUNICIPAL DE MIRINZAL

ENGENHEIRO FISCAL:

Lua:
.^ADSON D^,^SUS StLVÂ MINEIRO .
/ CREAWi°11147297ji-4 ' '

ENGENHEIRO CIVIll

MIRINZAL - MA, 20 de fevereiro de 2019.

CNPJ: 06.342.240/0001-50
Av. Pedro Almeida Júnior, N" 466, Centro - CEP: 65265-000 - Minnzàf - MÀ

Conselho Regionalde Engenharia e Agronomiado Estado do Maranhão
Rua 28 de Julio.n° 214. Centro, São Uils/MA

Tet+55(98) 2106-8300 FaJC +55(98) 2106-8300 E-mai: faleconosco@cfeâma.of9Jií
knpressoem: 11iDS/2019. ãs 10:32.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT

ResoIuçãoN''1025de30deOutubrode2009
Resolução N® 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CREA-MA

Página 1/4

CATCOM REGISTRO DEATESTADO

840029/2021
Atividade concluída

-Vcumpnmento ao disposto na Resolução n" 1.025. de 30 de outubro de 2009. do Confea. que
con^ados^entamentos deste Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do Estado do Maranhão -Crea-MA

JOADSON DE JESUS SILVA MINEIRO referente à(s) Anotaçao(ões) dé
Responsabilidade Técnica •ART abaixo descriminada(s); |'

Profissional: JOADSON DE JESUS SILVA MINEIRO j
ReSPSlfo: 1114729744MA RNP: 1114720744 II
Titulo profissional: BJGENHEIRO CIVIL |'

Número da ART: MA20190266065
Fprma de r^fstro: INICIAL
Empresa contratada: A. J. B. SILVA

Tipo deART: OBRA /SERVIÇO Registrada em: 2á'06/2019
Partícipaçâotécnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 28/01/2021

Contrate: PREFEITURA MUNICIPAL DEPERIMIRIM
Endereço docontratante: PRAçA SAo SEBASTIÃO
Complemento:
Cidade: PERIMIRIM

Contrato: N" 037/2019 Celebrado em: 03/06/2019
Valor do contrato: R$ 540.474,93 Tipo de conlralantee: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação Institudonal: Outros

Endereço da obra&ecviço: SEM DEFINIçãO RUAS EAVENIDAS DO MUNICÍPIO tí': S/N
Complemento: zoNA RURAL EZONA URBANA
Cidade: PERIMIRIM UF: MA CEP; 65245000
Coordenadas Geográficas:-2.57713,-44.850781 I] 1
Data de inicio: 03/06/2019 Condusão efetiva: 03/06/2020 J
Rnalidade: SEMDEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DEPERIMIRIM

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPi^NFU: 41.611.85&0001-80
N»:76

CEP: 65245000

GPF/CNPJ: 41.611.856/0001-80

EXe™ ^ -COLETA DE
EXECUTO ° "™NSP0RTE de resíduos solidos 53 .

Observações

CONEORMECONTRATON- 0370019 E

Informações Complementares

vinculado à presente Certidão deAcervo Técnico - CAT. oatestado contendo 3folhais) exoedidopelo contratante da obrafeerviço, aquem cabe aresponsabilidade pela veraddade eexatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n*'8400202021
08/D2/2021,10to6

A0aA9

ACertidão deAcerw Técnico (CAT) à qual o atedado está\nnculado
condituirá prova dacapacidade técnico-proíissonal dapessoa jurídica
somentese o responsável técnico Indicado estiver ou venha a ser
Integrado aoseu quadro técnico por meio de dedaração entr^ue no
momento da hal«ljlaçâo oudaentrega das propostas.

Certricamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado emcumprimento à Lei n® 8.666/93. expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsatílidade pela veraddade
e exatidão das informações nele constantes, é de responsabilidade
deste Conselho a verificação da alJ\«ade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esfa certidão perderá a validada, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementoscadastraisnela contidos.

Rca(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) $erviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) prorissJonal(is) ern qu^o.
Aautenticidade desta Certidão plode ser verificada em: htíps//crea-
ma.sitec.com,br/publJco/. coma chave:A08A9

Constího Regional deEngenharia eAgronomia do Estado do Maranhj
Rua 28 da Julho,n°214.Centro,SSo Liís/MA

Tel: +55 (38) 2106-6300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mafl: feleconosco®creamaorg.br
Impressoem:09102/2021. âs 10:^.

@CREA-MA
P im 1.1 rtejuB»
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 41.611.856/0001-80

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA irTTERESSAR, QUE FORAM PRESTADOS, COM BOM
DESEPENHO E NADA TENHO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS ipRESCRITOS
ABAIXO ECOM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS ABAIXO: i'

DADOS DA OBRA/SERVIÇO: Jjj. ' [
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE

PER! MIRIM-MA )
CONTRATO: N9 037/2019 1
LOCAL DE REAUZACÃO ZONA RURAL E ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PERIMIRIM - MA

período de EXECUTADO/PRAZO CONTRATUAL 06/06/2019 À 03/06/2020 \
DADOS DO CONTRATANTE liií , í

NOME OU RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM

CNPJ: 41.611.856/0001-80 |l
DADOSDO PROPRIETÁRIO ilil i
NOME OU RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM

CNPJ 41.611.856/0001-80 i'
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO |||( ^ j;
NOME: JOADSONDEJESUS DA SILVA MINEIRO .

CPF 877.262.543-00 !
ENG: CMLCREANB CREA: 111472974-4 í
EMPRESA CONTRATADA . ÍIU í

NOME OU RAZÃO SOCIAL AJ.B SILVA i'
CNPJ: 14.837.422/0001-20
RESPOSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: JOADSONDEJESUS DA SILVA MINEIRO '

CREA:111472974-4 |
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REAUZADOS ill'. ! t

OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE UMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PER! MIRIM -
CONTRATO N9 037/2019, PREGÃO PRESENCIAL N9011/2019
ABRAGÊNCIAS CONTRATUAIS:
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS DEMODO SATISFATÓRIO ESUASQUANTIDADES ESTÃO DEMC
PLANILHA DE QUANTIDADES EM ANEXO.

MA, CONFORME 0

NSTRADAS NA

•

INDENtlFICAÇÃO DOSIGNATÁRIO llli I
REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:

LDoxImOrTm PERârfÃ-'̂ '''\
CPF N9 063.808.083-53

PREFEITO MUNICIPAL

ENGENHEIRO FISCAL:

rsoN (

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1114717452

SILVA

Perimirim/Ma, 20 de dezembro de 2020.

RUASÃO SEBASTIÃO 76, PERIMIRIM/MA, CEP: 65.245-000

Conselho Regional de Eng^hariap Agronomia do Estadodo Maranhão I
Rua 28 de JuihOt(;^14, Centro, São Luls/MA {j<

Te!; + 55 (98) 21058300Fax:+55(98)2106-8300 E-matI: faIôconosco@CTeamacfg.br /
Impresso em: 09X12/2021, às 1026.

CREA-MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 41.611.856/0001-80

PLANILHA COM QUANTITATIVOS E DESCRIÇÃO DOSITENS

OBJETO:EXECUÇÃO DOSERVIÇO DELIMPEZA PÚBLICA

LOCAL: ZONA RURALE URBANA DO MUNICÍPIO.

ITEM DESCRIÇÃO und|i
li \

• : • 1'
QUANTIDADE

,i ! • • J

1 COLETA REGUIAR DE UXO ! ' |
1.1 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 1.728,00

1.2 AiüDANTE/ COLETA DOMIQUAR H 1 1 5.760,00

2 VARRIÇÃO E CAPINA MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBUCOS

2.1 AJUDANTE/CAPINA H 1 110.560,00

2.2 AJUDANTE/VARRIÇÃO DERUA H ' 8.448,00

3 SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA COLETA EATERRO SANÍTÁRIO (UXSO) ,

3.1 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 ; 6.048.00

3.2

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO. PESO BRUTO TOTAL 16.0(X) KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 11.130KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAÇAMBA METÁUCA- MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

H
1

12.016,00

3.3

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO
TOTAL 23.000 KG, CARGA CmL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTÊNOA 230 CV INaUSiVE CAÇAMBA METÁUCA - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO.AF 06/2014

" 1 12.016,00

3.4 MOTORISTA DEVEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 12.304,00

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA
CAÇAMBA 2,5 A H 2.016,00

3.5
CAMINHONETE COMMOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4
- MANUTENÇÃO. AF_11/2015 H i

, 1
,1.152,00

3.6 OLHO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM L 24.000,00

4 FERRAMENTAS, E.P.I. EMATERIAL 1 ; '

4.1 FERRAMENTAS

4.1.1 CARRINHO DEMAO DEACOCAPACIDADE 50 A 60 L.PNEUCOM GAMARA UN ; 72,00

4.1.2 PÁ COM CABO UN 72,00
4.1.3 ENXADA COM CABO UN 1 72,00

4.2 E. P. 1.

4.2.1 LUVA RASPA DECOURO,CANOCURTO (PUNHO CM) PAR , *120,00

4.2.2 BOTA DE SEGURANÇA COM SIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR ' 120,00

4.2.3 MÁSCARA DESCARTÁVEL UN 120,00

4.2.4
OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR,
ARMACAO NYLON, COM PROTEÇÃO UVA E UVB UN '120,00

RUASÃO SEBASTIÃO 76. PERIMIRIM/MA CEP: 65.245-000
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28deJulho.n' 214, Centro, SãoUis/MA ,

Tel: +55(98) 2108-8300 Eax: * 55(98) 2106-8300 E-maU; faleconosco®(7eamacrg.br
impresso

CREA-MA

09Ã)2/2Cei.âs1026



iREBrMlRÍMj

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERIMIRIM

ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ: 41.611.856/0001 *80

4.3 MATERIAL

4.3.1 SACO PLÁSTICO EM DE POUPROPILENO PARA 50KG UN 6.000,00

4.3.2 VASSOURA 40 CM COM CABO UN 120,00

ENGENHEIRO FISCAL:

Perimírím/Ma, 20 de dezembro de, 2020.

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 1114717452

SILVA

REPRESENTANTE DA CONTRATANTE:

V ^ , fVv
JOSÉ ^RALDOAMÜRIM PEREIRA

CPF N9 063.808.083-53

PREFEITO MUNICIPAL

RUASÃO SEBASTIÃO 76, PERIMIRIM/MA, CEP: 65.245-000

\/

Conselho Regional de Engenhariae Ag/onomla do Estado do Maranhã :
RcQ 28(]eJuIho.rf 214. C^ro, SãoLtis/MA

Tel: * 55(98) 2106-8300 Fax: +55(98) 2106-6300 E-mall; (âlaconoscoScreamaorg.br

R|gCREA-MA

linpresso em: 09AJ2J2021, ás 1026.
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO D P A »lUI A I
PESSOA física 1*1

Lei Federai N"5194de 24 de Dezembro de 1966 j
i

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página l/l

N» 826696/2020
Emissão: 10/03/2020

Vaiidade: 31/03/2021

Chave: z6Z10

CERTIFICAMOS que o profissional mendonado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados adma. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-MA.

lnteress8do(a)

Prortssional: WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA

Registro: 1114717452

CPF: 047.619.913-13

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/09/2015

TftuIoCs)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218.DE29/06/73. DOCONFEA.
Instituição de Ensino:FACULDADE PITAGORAS DOMARANHAO (ANTIGA FAMA)

Data de Formação: 20/07/2015

. Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO EQUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

informações/Notas

V

•Afalsificação deste documento consdtuFse em crime previsto no CódigoPer^l Brasileiro,sujeitando ófa)autorfa) à respectiva ação penal.
- CERT1RCAM0S que caso ocorra(m) alteração(ões) no{s) e!emento(8) contIdo(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos. '

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

- Válido eni todo território nacional.

Última Anuidade Paga '
Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento ArKi: 2021

Autos de Infração

Nada consta

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

. Responsabilidades Técnicas

Empresa: W. C. RAMOS SILVAEIRELI

Registro: 0005390567

CNPJ: 18.447.939/0001-64

Dataínido: 16/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Rm de Contrato: indefinido

npo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: INGEO AMBIENTAL LTDA- EPP

Registro: 0000006843

CNPJ: 05.905.482AX)01-42

Data Inido: 07/08/2019

Data Rm: indefinido

Data Rm de Contrato: Indefinido

npo de Responsabllldade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

AatíentícsoladB desta Oedidão pode serverific ida em; fittps./(trea-ma.sitecoonibr/c*^ico/. com acTiave: zSZlO
_^resso8m; 23/03/2021 às09-.2S:49 pocBdapl, ip: 179.155.179.249

iP
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇAO D C A _ M A

PESSOA FÍSICA
Ui Federal N" 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/1

NO 841709/2021
Emissão: 01/03/2021

Validade: 31/03/2021

Chave: AOSCa

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, confonne os
dados adma. CERTIFICAMOS, ainda,face o estabelecimento nos artigos68 e 69 da referida Lei, que o interés^do não se encontra em détrito como
CREA-MA.

lnteressado(a)

Profisdonal; JOADSON DE JESUS SILVA MINEIRO

Registro: 1114729744

CPF:877.26Í5434)0

Tipo de R^istro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 16^/2015

. Tftulo(8)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

AtritKiiçâo: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73. DOCNFEA.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITAQORAS DO MARANHAO (ANTIGA FAMA)

Data de Formação: 05/08/2015

Descrição

CERTIDÃO DEREGISTRO EQUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações/Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8302989473. Data de vencimento do
boleto: 31/D3/2021 <|
• Afalsificação deste documento constítul-se em crime previsto no Código Penai Brasileiro, sujando p(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) ^efnento(s) contldo(s) neste documento, »ta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos. i ' '
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

• Válido em todo território nacional.

. Ultima Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Autos de Infração

Nada consta

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

. Responsabilidades Técnicas

Empresa: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Registro: 0005390567

CNPJ: ia447.939AX)01-64

Data ínido: 03/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Rm de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aautertlcidaíe deste Certidão pote serrenftedaen haps://cr0a-fnasrtaccomt>r/jjuWtay,a Wciiava;A05CaImpre^m: 23TO/2021 às 09:24:27 por adapl, I, :179-155.179,249
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W. C. ZUUVIOS SXXj'VJL eirem

CNPJ: 18.447.939/0001-64

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a fínna: W. C.
RAMOS SILVA EIRELI com sede na AVENIDA ALFA N° 21, PARQUE ATENAS, SÃO LUIS,
MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J. N® 18.447.939/0001-64, representada nesta ocasião pelo proprietário:
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA, R.G. n° 03.696.196.2009-1 e no Ç.P.F. n.® 047.619.913-13,
doravante draominado de simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. JOADSON DE JESUS SILVA MINEIRO,

brasileiro (a). R.G. n ®107654799-8 , C.P.F. n.® 877.262.543-00, com título profissional DE ENGENHEIRO CIVIL,

Cart. CREA/CONFEA n.® 111472974-4 doravante denominado desimplesmente contratado, t^ entre si acertado o
seguinte:

Cláusula 1* - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições
I

profissionais e compatíveiscom os objetivossociaisda empresa, conformedescriminado na ARTde Cargoou Funçã<

Cláusula 2' - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3' - O Contratado terá cargahorária de: 2 horas diáriassendo das 8 horas ás 10 horas;; '

Cláusula 4' - O Contratanteasseguraao çontrat^o, absolutaindependênciatécnica;

Cláusula S' - Os honoráriosprofissionaisdo contratado deverãoser de no mínimo06 (seis) saláriosmínimosmensais,

conforme Lei Fed«al tt® 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6® - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo,mediante aviso prévio

de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a

transferênciapara outro profissional, quando a obra ou serviçoultrapassara 30 dias. '

Cláusula 7' - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contrat^o responsável pelas
atividadestécnicasda empresacontratante, conformedescriminado na ART de cargoou fimçâo, conforme cláusula V.

Cláusula 8® - Toda e quaisquer taxa, impostos e encargosque incidirem sobre este contrato será de responsabilidade

da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a

responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

i
Porestarem aspartes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular deprestação' de serviços, assinam-
no em duas vias de igual teor, juntamente com2 (duas) testemunhas, paraquesurta seuslegds ejiuídicos efeitos.

São Luís, 12 de setembro de 2018.

/ANDSON CHARLES RAMOS SILVA
Contratante

/ /' Testemunha 1 -'1)
Nome:

RG: .<:<CPTX

cpF: t-^7 O

JOADSON DE ijeSUS SILVA MINEIRO
Contratado

n Testemunha 2 '

\iomerKQyní^i7n, h/ií-mni. P/Tifõi
m-.Oa a:- ^

CPF: ÔJin- iQ/IL 6Ç^-6>'I'.

g.venidaAnaW°ai. Paan^ne JtTtn-inam . S&oXdiis, IVUüraaJuUlA, tCEP:4S$04$-:38O
Telefona : <88) 98484.3629 / âS161.14dd

E-mail: TTMn

Folha 3/4
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Anotação de Responsabilidade Técnica-ART ^DB A_M A
1- '̂ 6.496r de 7 de dezembro de 1977 ^ •xC/\ BmrK

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CAR60-FUNÇA0
N? MA20180204527

SUBSTITUIÇÃO à MA201802039S1

. 1. Responsável Tõenlep

JOADSON DE JESUS Sg.VA MINEIRO

Títuloprefissicmal: D(CENHE«0 CML

. Z Oados do Contrato

RNP: 11UT»74^

Contratante: W.C.RAMOSSfi.VAEIREU

AVENIDA AIJA

Complemento:

Cidade: SAÒ LUÍS

País: Brasil

Telefone: (90)9S161-1499 Email:<«i11Isrtdsonxlurl«s@hotmaDxom

Contrato: 02/2018

Valor RS5.724,00 Tipode contratwte: PESSOA JURÍDICA DEDIREITO PUBLICO

Ação InslHuBona!: Agrlcubiisfamniar

CPF/CNPJ:, 18.447J}9/D001-e4
N» 21

CEP: £5072110 ;

Baiiro: PARQUE ATHENAS

UF:ma

, 9. Vinculo Contratual

N»: 21

Unidade edministretivs; W. C. RAMOSSILVAEBtEU

AVENIDA ALFA

Complemento:

Cidade: SAOLUÍS UF: MA

Datadelnfdo: 12^9/2010 Previsão de término: Não oípcclflcsdo

Tipo do vinculo: EMPREOMK)

Bairro: PARQUE ATHENAS

, 4. Advldsdt Técnica

1000. OUTRA

44 . DESEMPENHO DE CARGO TECNÍCO > RESOlUÇAO 1025 .> OBRAS E SERVIÇOS •
CW^GO/RÍNÇAO ^ #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE
CARGO/FUNÇAD TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

CEP: £5072110

Ouantidato

10.00

Apósa condusãodas atMdedestécnicaso proftssional deveráprocedera tiaixg desta ART

. 6. Ot»eivaç6«s

Unidada

h/sem

responsais Técnico por pessoa jurídica na condiçAo de contratado da emprêsatr. engenharia iw.c. ramos silva
EIREU) ' ' I i

. 6. DeclaraçÓea

•Oedaro que estou cumprfaido as regras deacessitHlklade previstas nasnormas técnicas daABNT, nabgislação especffica enodecrée) n.
5296/^04. >í V

. 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

, 8. Assinaturas

acm

Local data

, 9. tnformaçóes

A JO/U)SONOEJESljã^VAUflEIU>.^:inÍÚS4MUl

w. c. RAuos szvA EFEU•cMdj:iei(7.mnsai44 V

' AVdíT éválida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Cria.
•Aguarda davia assinada daART será delesponsatRidade do profissfenaJ e do contratante com olAJetívo dedocumentar ovinculo contratual.

-IO. Volor ' i '
Esta ART é isenta de taxa Reaisttada em: 17/09/2018

DIA HORARIO 1 H0RARÍ0 2 HORÁRIOS ';horArío4
Segunda-Feira 10:00:00 1ZOO:DO ' . : i

Terça-Feim iomoo 12.1)0:00

Quada-Feira 10:00:00 IZtMDfl

Qufnla.Fera 10:00:00 12:00:00

Seitta.Felra 10:00:00 12:00:00 1 •

Asutanttddade desta ART pode itt vtrOeaá» env hBps//aeMrMísejotiibit*iitf. etma
jtrfiresso em: 17/IS.'201Bis 1&4.<>;Ò9 Cfft^

Folha 4/4
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA física

Lei Federal 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/1

NO 838975/2021
Emissão: 13/01/2021

Vaiidade: 31/03/2022

Chave: ObSWA

CERTIFICAMOS que O profls^onal mentíonado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados adma. CERTIFICAMOS, ainda, face o esbbelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em détito com o
CREA-MA.

. lnteressado(a)

Profissional: AMANDA LETICIA MENDES DIAS

Registro: 1119782821

CPF:049.345.563-97

Tipo de Registro: Registro Defínífivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAlS)
Datada registro: 05/01/2021

. T(hilo(8)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA N''.447, DE2000
Restrições: Sem Identificação

Instituição de Eitsno: PITAGORAS- SISTEMADE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADELTDA

Datada Formação: 17/07/2017

. Descrição

CERTIDÃO DEREGISTRO EQUITAÇÃO PESSOA FiSIGA

__ Informações/Notas

- Afalsificaçãodests documentoconstitui-ss em crimeprevisto no CódigoPenal Brasileiro, sujeitaridoo(a)autor(a)á respectivaação penal.
- CERTIFICAMOSque caso ocarra(m) a]teraçâe(6e3) no(8) elemento(s) contido(s) nesto documento, esta Certidão perderá a sua validade
paratodos08 efdtos. '
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última AnuidadePaga
Ano:2021 (1/1)

. Autos de infração

Nada consta

. Responsabilidades Técnicas

Empresa: W. C. RAMOS SILVA BREU

Registro: 0005390567

CNPJ: 18.447.939/0001-64

Data Inicio:13/01/2021

Data Hm: Indefinido

Data Rm de Contraio: Indefinido

Tipode Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

AautertiaíJaiJe desta Ceitidao pode servenficada eA: https://cfea-ma.sitâc.conibi/:íugiico/. achave: ObSWA
Impres^em: 13A)1/2021 às f5;1038 ponadap/ (p: 179.155.1^249
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AnotaçSo de Respoasabllldade Técnica -ART C A ..M A
Lein*'6^96, de 7 de dezembro de 1977 \rfl\CM I Ir*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Pá^nal/1

artIcargo-função
NO M^210389322

INICIAL

. t. Rocponsávd Técnlce

AUANQA LEIiCIA UENOES DU8

Tftulo^is^nat; ENOENHBRAAUBtENTAL

. 2, Contistvita

RNP; 1t1978K1

- Re^stro; lIldTSZStlUA

Commtame: w. c. ramos »lva ereu

RUACUtOCAGUA

Çompianeflto:
CkJaOe: SANTA HELENA

Pais: Bnsa

Tipo de contratante: PwsoaJurtdleadoOtreftoPrtVBdo

Ação lAStitutíonal: Outro*

CPPCNPJ: ia^A3M)001-6«
tr. 01

Bairro; (Ail00'AGUA

UF: HA CEP: 6SÍSXOM

. X Vinculo CcRtrttual

Unidade administrativa: OUTROS

RUA OLHO CTAGUA

Complemento:

Cidade: santa helena

Datadeinldo: i»)V202i

Tipode vinculo: EUPflS2Apo

ldentificaç&) do cátgo/runçaó:Assltteit* d* cnganharij

Baino; Oti<OD'AGUA

UF:UA

Previsão de término: Nio «tedfictdo

4. AtMdad* Técnica

1000-OUTRA

44• DSEMPENHO OECARQO TÉCNICO > OBRAS ESERVIÇOS • CAROO/FUNÇAO > «3367 •
VÍNCULO TÉCNICO COMA EMPRESA (DESEMPENHO OECARQO/FUNÇAO TÉCNICA DENTRO
DAEMPRESA)

Amudançade cargoou funçãoexigeo regisliode novaART

.5.0bs«raçfl«

PRESTAÇÃO DESERVIÇOS TÉCNICOS PARA AEMPRESA W. C.RAMOS SILVA BREU

.6.1>*eiar»çA**

N». 01

C^ 65209000

Quantidade:

10.00

• Declaro queestoucumprindo es regrasde acessKSdadeprevistas nas normastéóiicasda tôNT, na legislação especdicae nodea^a
5296O0W.

.7.EntÍiteled*Cla

Unidade

tVsem

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

^ a. Assínaluras

i es Intonnaçeesadrna V AHANOALETICIAUENDaiKAa<-CPF:(M3d4SjBM7 }

de de.2^
Locar V flala . C. RAMOS SLVA DREll>CWV: 19447^3^000

' AARTèvãSda scmenta quando quitada, mediante eprosetteção dooompíovarte dopagamerto OU conferência no Site doCrg.|

.10. Valor

VaiwdaART: RSeXTB Regtstradaem: I3nt/202i Vatorp^; RS69.7B Nosso Número: 9302968619!'

ABUereodaoa desu ARTpooe«er «eracsoa errr tepsdereerra taacccrn tx/piAtCDr. ccma «aw' 2ZDC
krcra9»<nt1UneQ2109102395 por,ip 179155179249

wn eumaorq tr

Td (9S>210ee300

falmncseo^Teainaarg br

Ftx (98)21094300
REA-MA

Folha 3/4
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m
W. Ç RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18:447.939/0001.64

ENCãENlHARIA

CONTRATO PARTÍCVLAR DESERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", deum lado a firma: W.C.RAMOS SILVA
HREI.T, com sede na RUA OLHO D'AGUA N® 01. OLHO DAGUA, SANTA HELENA/MA.CEP: 65208m)00. inscrita no C.N.P.J, n.®
18^37.939/00001-64, representada nesta ocasifo por seu sócio: WIUANDSON rHAPrtS RAMOS SILVA, cj.F.n.® 047.6X9.913-13,
residente na AV. ALFA N® 21, PARQUE ATHENAS, SAO LUlS-MA, CEP: 65072-110, doravante denomi:udo dè simplesmente
Contratante, do outro lado o Sr. AMANDA LEFICIA MENDES DIAS, brasileiro (a), C.P.F. n.® 049345.563-97, residente na ESTRADA
DA MAIOBA, S/N, COND. MARAVILLE. BLOCO ALCANTARA, AP 202, SAO JOSE DE RIBAMAR/MA. CEP: ÔSllíHXK). com título
profissional de ENGENHEIRA AMBIENTAL, inscrito no CONFEA n® 1119782821MA doravante denomiDado'de simplesmente
Contratado, tem entre siacertado oseguinte:

Clfarola i"- Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Tócnico conforme suas atribuições 'profissionais ecompatíveis
com os objetivos sodais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou FunçSo.
diusulâ 2* —Avigência do presente contrato será por tempo indeterminado;
Cláninti ^ - O Contratado terá carga horária de: 2horas diárias sendo das 8 horas às 10 horas;

rala 4^-0 Contratante assegura ao contratado, absoluta ind^endênda técnica;
IBiln 5*" Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no múiimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal

n.® 4.950-A de22 deabril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Ofaauli 6* - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias ebaixa da
(s) obra (s) eou serviço (s) que estiverem sob aresponsabilidade técnica do profissional, ea transferência para óutro profissional, quando a
obra.ou serviço ultrapassar a30dias.

Clfatnli 7* - Durante a vigência deste contraio e pelo prazo previsto cm Lei ficará ocontratado responsável pelas atividades técnicas da
empresa contratante, conforme descriminado na ART decargo ou função, conforme cláusula 1®.
CUnsoU 8® -Toda equaisquer taxa, impostos eencargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive
o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa 'sòbre a responsabilidade técnica do profissional ora
contratado.

Por «tarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento partioilar de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de
igual teor. juntamente com 2(duas) testemunhas, para que surta seus l^is ejuridiros efeitos.'

5anta helena-Ma, 12 de janeiro de2021

tr^^este

CHARLES RAMOS SUVA AMANDA LEnOA MENDES DIAS
I

Contratado

Testemunha 2

Nome: "hn {'iíy^é^rtY^ Nome: ^ i/A

AVENIDA DOS HOLANDESESN-06.EDiF.TECHOFnCE SALA 1321, P0NTAD'AREíA.SÃ0LUI$^.VeP-65077C357EMAIL*T.R.ENGENHARIA(5)H0TMAILC0M r!'\/\'\ /

Folha 4/4
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CERTIDÃO DE REGZSTJIO E QUITAÇÃO r* D P A - M A
PESSOA física ^ I\.C« 1*11\

Lei Federal N<* 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/1

NO 841741/2021
Emissão: 01/03/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: ã59w8

CERTIFICAMOS que o profissional mendonado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados adma. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabeledmerrto nos artigos 68 e ^ da refenda Lei,que o interessado não se encontra em dét?itocom o
CREA-MA.

. Intere3sado(a)

Profisaonal: OUMPIO FERREIRA RAMOS

Registro: 1103422804

CPF: 094.660.963-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPIX)MAD0 NO PAÍS)
Data de registro: 15/12/1987

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8»E9" DA RESOLUÇÃO 218, DE29/06/73. DOCONFEA.
instituição de Ensino: INEXISTENTE

. Descrição

CERTIDÃO DEREGISTRO EQUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações/Notas

- Afalsificação destedocum^to consdtul-se emcrimeprevisto noCódigo Penal Brasll^ro, sujeitado o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocoiTa(m) alteração(ões) m^s) ^ementofs) eontído(9) neste documerito, esta Certidão penferd a sua validade
para todos os efeitos. i

• Esta c«tidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última AnuidadePaga '
Ano: 2021 (1/1)

. Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W. C. RAMOS SILVAEIRELI

Registro: 0(X)5390567

CNPJ: 18.447.939/0001-64

Data Ínído: 13/03/2020

Data Rm: Indefinido

Data Rm de contrato: indefinido

Tipode Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNiCO

Aautentiddade destaCertidão podeser verificada em:haps^/crea-masltac.
Impresso em: 23/03S021 ôs 0926

i.brmublioo/, coma cfiave: 05áwS
to pdr.adapt Ip:179.15S.179E49



S{» AnotaçSo de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C A _ lUI A
Lein^ 6.496/dá 7 de dexembro de 1977 ImM

Conselho Reslonal de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/1

ARTCAR60-FUNÇÃ0
NO H^0200325598

INICIAL

OUUPIO FERREIRA RAMOS

TItiãO prpfôâona]; ENGENHBROELETRICtSTA RNP: 1183«228(M

Regtslro: t1t)34228l>4UA
r

1

Contratame: w.c.rauos8ILVABReu CPFiCNPJ: ia447Í3áot)01<M '
AVENIDA DOS HOLANDESES 06

ComptôMnto; EOIF.TECHOFRCE. SALA1321 Bairro: PONTA D MEIA ;

Cidade: sAOLUis UF:UA CEP: 6S077357.

Pais: Brasa

Tipo de contratante: Pessce Juitdlca de Direito Privado

Ação Instítucionat Outroe

Unidade adninistraiíva: w. c. ramos silva eireu

AVENIDA DOS HOLANDESES

ConqiementarEDIRCIO TECH 0FFtCE.8AU 1321 Bairro; PONTAD AREIA

Cidade; 8i0 LUÍS UF:MA

Data de Início: vsKoníOa Previsto de término: NIo ccpecfflcado

Tipodevincuto: PRESTADORDESERVIÇOS

Idâitiflcação do cargo/Tunçto: Consutto((a) bScnico(a)

a AtMrtadaTArnfasi

06

CEP:6S077357 |

1000>OUTRA Quanklatle Uiiúade

44. CesEie>ENHO DECAROO TÉCNICO > OBRAS ESEHVIÇOS-CARQ(>FUNÇÃO> #3367 • 10.00 , hAsem
V[^CULO TÉCNICO COM AEMPRESA (DESEMPENHO DECARGO/FUNÇAO TÉCNICA DENTRO '
DAEMPRESA)

Após a concABáodas alMdades técnicas o profeslofialdeverá proceder a baixa des!a ART

. LObsenrattei

REFERENTE AO CONTRATO DEPRESTAÇAO DESERViÇOS TÉCNICOS PARA EMPR^AW. C.RAMOS SILVA BREU (T.R.ENGENHARIA).

.eOaciaiaçOM

- Declaro queestoucutiprlndo as regrasde acestiWBdade previstas nas normastécnicBS da ABNT, na leglslac&> espedTica e no decreton.
ssefíco*.

7. Entidade da Ctassa

SEM INOICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

, a Assinaturas f) TTM/At^ AflAitA
Oedaro serem verdadeirasas iniormaçOes adma

-fl ^ Jtúid? á^:2ó7c>
/W.o:RAiios8a.vA is4(7a3M)ooi-e4

.•a Irdotmsçdos

'A ART èvâSdasemente quando C[uiada.tnediar<e apresentação docorrvrovaiVddò pagamento ouconlaôndanosiedoCrea '
*AAflTãváSdasomentei^iandoqutada.tnodia;deapre5entãQ3odò(x»]provarãedop^amântaoucon/erérKiatusit8do&Qa. ,
*AaulerttidadedestsdoaiRedo podeserverfcadanositerrrm«ea-ma.orgbrountmxDnfea-orgiir

*Aguarda da via assinada da ART será de respoRsabtfidade do profissiona) edo Gortratanle con ootijâivo do doamenlarovlivrió cotárstual.
ia Valor

Vakvda ART; RS68,78 Registradaem: iia}3i2Q20 Valorpago: RS88,78 Nosso Núm^; 838204841

AsutBrtnt]«ae««aARTpodec8rier<icedaemMiaa/^«»(mstaccantr4)u(M(V.avnatf«t«:eaXi
mrmso «m:12x02020 as 110339 per:, o iTS234157 se

vmoMnQOQbí

Ter (9Q2t(ifr8300
(aleoor«sco9crMira otgM

Far (96)21064300

Folha 3/4
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W. C RAMOS SILVA EIREU

CNPJ: 18.447.939/0001-64

ENGENHARIA

CONTRATO PARTICULAR DESERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instnimenlo "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNJCOS", deum lado a firma: W.C RAMOS SILVA

mm, com sede na AV. DOS HOLANDESES. N® 06, EDIF. TECH OFFICE, SALA 1321, BAIRRO PONTA p'AREIA, SAO
LUIS/MA,CEP: 65077-357. inscrita tio C.N.P.J. n.® l8.437.939/00001-64, representada nesta ocasUo por seu sócio: WiLLANDSON
CHARLES RAMOS SILVA C.P.F. n.® 047.619.913-13, residente naAV. ALFA N® 21, PARQUE ATHENAS, SAÓ LUÍS-MA, CEP: 65072-
110, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado oSr. OUMFIO FERREIRA RAMÒj^ brasileiro (a). C.P.F. n.®
íW.660.963-20, residente na RUA H QDA 08 CASA 23 PARQUE SHALON. OLHO D*AGUA, SAO LUIS/MA, CEP: 65070-^. com

titúlo profissional dé ENGENHEIRO ELETRICISTA, inscrito.no CONFEA n® 1103422804MA doravante denominado de amplesmenfe
Contratado, tem entre siacertado oseguinte:

CIímoIi 1' - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como R^onsável Tócnico conforme suas atribuiçócs profusionais ecompatíveis
com os objetivos sodais da empresa, conforme descriminado na ART de Cargo ou Função.
CláTianli y —Avigência do presente contrato será pór tempo indeterminado;
Clinitili 3* - OContratado terá carg^ horária de: 2 lioras diárias sendo das 8 horas às 10 horas;

- O Contratante assegura aocontratado, absoluta independência tóaüca;
^ I

nkS®- Os honorários profissionais do contratado deverão serdeno mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal
n.® 4.950-A de22de abril de 1966 e Resoluçío 397/95 do CONFEA

Clániala 6® - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso pr^io de 30 dias e baixa da
(s) obra (s) eou serviço (s) que estiverem sob a respotisabibdáde técnica do prof^lonal, e a transferência pira outro profissional, quando a
obra ouserviço ultrapassar a30dias.
Cláuiala 7* - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da
empresa contratante, conforme descriminado na ART de cargo ou fiinç4o, conforme cláusoU-1®. '
Clininia 8® - Toda equaisquer taxa, impostos eencargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidadè da contratante, inclusive
o recolhimento das taxas de ART dás obras e serviços executados pela empresa sóbie a responsabilidade técnica do profustonal ora
contratado.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no cm duas vias de
igual teor, juntamente com 2(duas) testemunhas, para que surta seus legais ejuridicos efeitos.

WlLIANDSON'CHARLES RAMOS SILVA

Testemunha 1

NomK SiLl/ln

CPF: -?8i

São.Luís,03 de fn-erciro de 2020

OUMRIO FERREIRA RAMOS

Contratado

Testemunha 2 .

Nome: ZVrcW/om.áQoiA .tua/ToR
CPF; J • 6^éí' ZZ3 "

1', . 1

AVENIDA DOS HOLANDESES N*04, EDIF.TECH OFFICE SALA 1321. PONTA D-AREIA.SÃO I
EMAIL T.R.ENGENHARiA(g)HOTMAILCOM

ACEP:6S07

Folha 4/4
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W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPj; 18.447.939/0001-64

l=MC5I=MHy<V.r=^l>X

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N'* 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aempresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida na í^ua Òlho D'agua, N° 01, Bairro
Olho D'água, Santa Helena/MA inscrita no CNPJ n° 18.447.939/0001-64, representante
devidamente constituído da empresa Sr. WILLANDSONi CHARLES RAMOS SILVA,
portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SES.P/MA e CPF n° 047.619.913-
13 declara, em atendimento à condição prevista do Edital dà Licitação TOMADA DE
PREÇOS N® 05/2021 CPL, que será realizada dia 25 dé Março de 2021, onde o Sr.
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA, Engenheiro' Civil, portador do CPF n®
047.619.913-13 e inscrito no CREA sob o n° 1114717452, será indicado como
responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa
condiçãoate o recebimento do objeto, caso seja vencedora dó bertame.
Deciara, ainda que, se inevitável a substituição será feita por profissional com qualificação
técnica igual ou superior a do substituto e com previa'' anuência da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

iiiiliB
\ H ja' -r
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Santa Helená - lilA 25 de Março de 2021.

C. RAMOS SILVA EIKÊU
Ifl^/Za/icteon Charles Ramos Silva'

RG: 036961962009-1 SSP/MA CPF: 047.619.913-13
Eng. Civil- CREA: 1114717452 '

Proprietário

RUA OLHO DAGUA N<»01, OLHO D^AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 65208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIl]íCCÜM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.'447.939/0001-64
i; 1

l=N<ãI=NI-lyXI^ly^.

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

íV

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E
PESSOAL ,I

I ' I

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida na Rua Olho D'agua, N°
01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA inscrita no CNPil n^j* 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. WILL^NOSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n® 03696l|9620091 SESP/MA e CPF
n° 047.619.913-13, DECLARA, sob as penas de Lei. que por ocasião da contratação,
disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos è;do pessoal adequado e
suficiente a realização do objeto da licitação.

\/

Santa Helepa - MA 25 de Março de 2021

wTcTrÃMOS SILVA EIRELI
Willandson Charles Ramos Silvé

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.6i^.913-13
Eng. Civil-CREA: 1114717452

Proprietário
RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, ^AÍUVNHÃO, CE|

e-mail;t.r.engenharia@hotmaiLcom
TELEFONE: (98) 98161-1499

65208-000



W. C. RAMOS SILVA ElRELl

CIMPJ: 18.447.939/0001-64

l=NGI=NM>Xn^|yX

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Prezados Senhores,

9

DECLARAÇÃO DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL

11

A empresa W. C. RAMOS SILVA ElRELl Restabelecida na Rua Olho

D'agua, N'* 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/WA.j! inscrita no CNPJ n°
I ' I

18.447.939/0001-64, por seu representante Infra-assiriado, DECLARA que

disponibilizará máquinas, equipamentos, Instalações e os materiais necessários e

suficientes para a utilização durante a execução do Contrato, e que os mesmos

encontram-se em condições de produção plena, óbrigando-se a substituir
' i '

imediatamente qualquer equipamento que não apresentar rendimento satisfatório e

sem nenhum ônus para a Contratante.

Declara ainda que disponibilizará pessoal técnico capacitado para execução
da obra objeto da concorrência em epígrafe.

, I
\)^

'I I !

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021.
I I

,1 i I

<RAMOS
WiUandson Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1 SSP/MA CPF: 047.619.
Eng. Civil ~~CREA: 1114717452

Proprietário

913-13

'i

rr

RUA OLHO D'AGUA NOQl, OLHO D'AGUA SANTA HELENA, MÀRÀNHÃO, CEP: dsZOS-OOO
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@H0TMAIL!:CÒM

TELEFONE: f98) 98161-1499

V
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W. C. RAMOS SILVA EXRELl
CNPJ: X8.447.939/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

5

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabè|ecida à Rua Olho D'agua,
N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita no lCNPJ n° 18.447.939/0001-64,
por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILLANpSON CHARLES RAMOS
SILVA, portador da carteira de identidade n® 0369619620091 SESP/MA e CPF n°
047.619.913-13, em cumprimento ao item do edital da TOMADA DE PREOS n® 05/2021,
Declaro que tenho pleno conhecimento das condições i]e peculiaridades inerentes á
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 náo utilizárá deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

'\N. (S. RAMOS 0ÍCVA EIREU
Wiliandson Charles Ramos Silva •

RG: Ú36961962009-1 SSP/MA CPF: 047.6^.913-13
Eng. Civil- CREA: 1114717452 ,,

Proprietário

, I

I i

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021

RUA OLHO D'AGUA N-Ol, OLHO D-AGÜA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 65208-000
^ E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL;COM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



W. c. RAMOS SILVA EIRELl

CNPÍ: 18.447.939/0001-64

I, I
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

I •

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5 "a" dp Édital)

H

! I
A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELl, estabelecida à Rua Olho D'agua,

N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita nojJCf^PJ n° 18.447.939/0001-64,
por Intermédio de seu representante legal, o Sr. WILLjjVNbsON CHARLES RAMOS
SILVA, portador da carteira de Identidade n® 0369619,620091 SESP/MA e CPF n®
047.619.913-13, em cumprimento ao item 5.2.5, alínea j!'a"!do edital da TOMADA DE
PREÇOS n° 05/2021, declara o seguinte:

11

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume responsabilidade pela
autenticidade de todos os documentos apresentados; 1 ji

1'' 112. Que executará os serviços de acordo com oprojeto básico éjas especificações técnicas
fornecidas pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patqs/l\llA, disponibilizando pessoal
técnico especializado e que tomará todas as medidas para [assegurar um controle de
qualidade adequado; ;í' |;

3. Que manterá no serviço, em tempo integral, o profissjònal indicado para fins de
comprovação de qualidade técnica, admitindo-se a substituição por profissional de
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada p;ela' Prefeitura Municipal de São
João dos Patos/MA; í' ' j

C/RAMOS SILVA EIRELl ,
Wiliandson Charles Ramos Sil^à

RG: 036961962009-1 SSP/MA CPF: 047.6Í9Í.9
Eng. Civil- CREA: 1114717452,

Proprietário

I !

Santa Helena r MA 25 de Março de 2021
ii

>) •

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENAJjMÁRANHAO, CEP: 652Q8-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARlA@HOTMAÍLÍCOM

TELEFONE: f98) 98161-1499! 1
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W. C. RAMOS SILVA EIRELI
CNPJ: 18.447.939/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

I , I

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PREVIA

Aempresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelís^cída na Rua Olho D'agua,
N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita no''CNPJ n° 18,447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. WILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF
n° 047.619.913-13, DECLARA, s que a empresa atende a todos os requisitos de
habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço
oferecido, os quais atendem pienamente ao Edital. '' ' '

I ' i

I I I

^^yWOS SIMEIREU
kf//a/)cteon Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1 SSP/MA CPF: 047.619.91
Eng. Civil- CREA: 1114717452 i

Proprietário

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021

I I

RUA OLHO DAGUA WOl, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MÃRÃN lÃO, CEP: 652 18-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARXA@HOTMAIL.ÇOM

TELEFONE: r981 98161-1499 '



W. C. RAMOS SILVA EXRELl

CNPJ: 18.447.939/0001-64

c
l=N<ãI=fSll-l>Xr^|yX

5

j

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE SUJEITAÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL
E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA

HABILITAÇÃO

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida à Rua Olho D'agua,
N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Heíena/MA, inscrita no; CNPJ n° 18.447.939/0001-64,
por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILLANDSON CHARLES RAMOS
SILVA, portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF n°
047.619.913-13, DECLARA expressamente que se sujeltaiásiçondições estabelecidas no
Edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada
pelo licitador quanto ás proponentes que tenham atendido:iás;condições estabelecidas no
Edital e que demonstrem Integral capacidade de executar ojòbjeto previsto. DECLARA,
ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32,
parágrafo 2°, e artigo 97 da Lei rf 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações
subsequente.

DE CIÊNCIA: Estamos de pleno acordo e concordamos expressamente com
todas as condições especificadas no EDITAL E ANEXOS NATOMADA DE PREÇOS N°
05/2021 CPL. relativo a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA,
tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações, objeto desta licitação, bem como aceitamos na integra
todas as condições deste edital.

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021. \'

EiREU
ison Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.9'
Eng. Civil- CREA: 1114717452

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N^Ol, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CElf: 65208-000
E-MAIL; T.R.ENGENHARlA@HOTMAIL.doM

TELEFONE; (98^ 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELl

CNPj: 18.447.939/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE LlCENCA DE OPEI^^ÇÃO

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELl, estabelecida à Rua Olho D'agua,
H° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita no' CNPJ n° 18.447.939/0001-64,
por intermédio de seu representante legal, o Sr. WILLANDSON CHARLES RAMOS
SILVA, portador da carteira de identidade n® 0369619620091 SESP/MA e CPF n°
047.619.913-13, em cumprimento ao item do edital da TOMADA DE PREÇOS n° 05/2021,
declaramos que iremos emitir todas as licenças de operação expedidas por órgão
ambiental competente que autorizem a empresa a executar', as atividades de coleta e
transporte de resíduos, sólidos urbanos, necessários a perfeita execução dos serviços
constantes deste edital. '!

Santa Helena - MA25 de Março de 2021,

lOSSiLVA/BlREU
/ilfandson Charles Ramos Silva

RG: 036&61962009-1 SSP/MA CPF: 047.619.913-13
Eng. Civil- CREA: 1114717452

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELfiNA, MARANHÃO, CEP: ^5208-000
E-MAIL:T.R,ENGENHARlA@HdTMAlL.CÒM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



Demonstração do Resultado do Exercício i
Empresa: W. C. RAMOS SILVAEIRELI - CNPJ; 18.447.939/0001-64
NIRE: 21600068118 - Data: 08/07/2013

Estabelecimentos: Todos; Centros deResultado: Todos |'
Endereço: AV DOS HOLANDESES. EDIF TECH OFICCE SALA 1321, N.': 06. Bairro: PONTA DAREIA. Cidade: Sâo Luís, Estado: MA CEP: 65077357.

Página 1 de 5
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1 01/01/2019

Conta Descrição j 1 a

31/12/2019

(+) 010 Receita Bruta Operacional 2.706.975.78

010.01 Faturamento Prod. Mero. e Serviços ,

1 ' 2.706.975,78

(-) 020 Deduções da Receita ' 118.396,41

020,01 Impostos Faturados , , í 118.396.41

|(=) OSOiA' í • • • '.íReceitáLíquida v.~ r u in-r-- ^ , 2;5a8.579.3í;
(-) 040 Custo Mercâd./Serv./Produtos Vendidos 1.984.320,50

{{=)060-- - -LucroBruto — •i, - "•604.258,87j
(-) 070 Despesas Operacionais !1 196.970,39

},(=)110.^ Rés. Arit^ das Rartidpações e Çontrib. inr^ ' .r " 407.288.48

(==)15p,.^ Res. Antes Imp.Renda eContiib.Sotíal jll :i 1 , 407.288,48
S(=):200'̂ -- 'í Resultadp Líquido do Exerdc[o"í ; - L ..... ín-í -407.288,48

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Willandson Charles Ramos Silva

Titular- Administrador

CPF: 047.619.913-13

WANDSON JONATH BARROS

Contador

CRC- MA-014516/O

CPF: 025.756283-42

!Plnhelro-MA 31de Dezembro de 2019

I I

u>

Fim
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Balanço Patrimonial ^^9-1
Empresa: W. C. RAMOS SILVA EIRELI - CNPJ: 18.447.939/0001-64 Fortes Contábil
Endereço: AV DOS HOLANDESES, EDIF TECH OFICCE SALA 1321, N.«: 06. Bairro: PONTA DAREIA Cidade: São Luis, Estado: MA CEP: 65077357.

NIRE: 21600068118-Data: 08/07/2013

Conta Descrição
,

31/12/2019

1 -

1.01

I.OI.Ot

101.01.01

1.01.01.01.01 - -

Ativo*" : . - : r

Ativo Circulante

- • 'Disponibilidades' •- •• -• ~

Numerários ém Espécie
r Caixa Geral ^

If -í"
Í| ' '

1.29a34l52D

1.149.466,54D

, • - 167.546,59D

108.594,890

- - --- 108.594,890

1.01.01.01.01.0001 Caixa • 108.594,890

1.0101.02 - - - -

101.010Z01

r- Bancos — : • —

Contas Correntes

^ [ • - - 58.9517X
f i 58.951.7X

101.01.02.010001 Banco do Brasil • 1 58.951,700

101.03

1.0103.02 - - .

loioa.pzoi

Clierites

'̂Clientes Nacionais ... :
Duplicatas a Receber • °

L "'1'

íí .

i

." 647.226,270
' . - , . . p". - 647.226,270

' 647.226,270

1.01.03.02.01.0001 Clientes Diversos
• 1

647.226,270
L4-Í 1.16

1.15.01- - = -

115.0101

Ekóques '
• Estoques em Estabeledmentos Próprios - -

Estoque de Mercadorias

334.693.680
1 - - - 334.693.680

334.693,680

1.0115.01.01.0001 Meroadorías Para utilização prestação serviços 334.693.680

107

1.07.04

1.07.04,01

1.07.04.01.01 '

Ativo riâo Circulante

" Imobilizado ^ - - . - -

Bens em Operação

T ' Bens Utilizados na Produção e/ou Piéstaçâo de Serviços
f''

148.874.980

" - --- 148.874,980

191.130,000.

'191130,000

1.07.04.01.01.0003

107.04.01.01.0004

1.07.04.0101.0006

Equipamentos, Máquinas e instalações Industriais

Veículos

Equipamentos de Processamento de Dados

i
120.350,000

65.000,000

5.780,000

1.07.04.21

107.04.21.02

(-) Depreciações. Amortizações e Quotas dé Exaustão ••
(-}Depreciação Acumuiada

ií
r..

-4Z255.02C

42.255,02C

1.07.04.21.02.0001

1.07.04.21.02.0002

1.07.04.21.02.0003

Veioulos

Equipamentos, Maquinas e Instalações insdutrlals

Equipamentos de Processamento de Dados

W. C. RAMOS SILVA EIREU

Willandson Charles Ramos Silva

Titular- Administrador

CPF: 047.619.913-13

WANDSON JONATH SARROS

Contador

CRC- MA-0I4516/O

CPF: 025.756283-42

10.529.02C

31.148.0X

578,OOC

Continua...
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Balanço Patrimonial -2
Empresa: W. C. RAMOS SILVA EIRELI - CNPJ: 18.447.939/0001-64 Fortes Contábil
Endereço: AV DOS HOLANDESES. EDIFTECH OFICCE SALA 1321, N.«: 06. Bairro: PONTA D'AREIA Cidade: Sâo Luís, Estado; MA, CEP: 65077357.

NIRE: 21600068118 - Data; 08/07/2013

Conta Descrição 31/12/2019

2

201

201.01 =

201.01.01

2.01.01.01.01 - -

r*** Passivo***- • - r

Passjyo Circulante

—'Obrigações de Curto PrazorA- i • . — -:•••
Fornecedores

• Fornecedores Nacionais -. . ..||f1
t

- • - -1298.341.52C

170.738.08C

• - - ^ . 170,738,OaC

145,238.66c

r - - 145.238.66Ç
201.01.01.01.0001 Fornecedores Diversos , i 145.238.66C

2.01.01.03

2.0101.03.01

.-.>>; ObrigaçõesTrabaihistas.-Rrèvidèncláriase Fiscais •- r -.
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

; • 24.611.20G-

15.063.68C

201.01.03.01.0001

201.01.03.01.0010

201.01.03.01.0012

INSS a Recolher

Salários a Pagar

Outras Despesas
1 1

183.98C

14.199.70C

680.00C

;2010103.03 Obrigações Fiscais " 9.547.52C1

2.01.01.03.03.0010 Simples Nacional a Recolher 1 9.547.52C

101.17

1.01.17.01•

Outras Contas ;
- Outras Obrigações-• .....

888.22C
- - -888.220

201.01.17.01.0007 Pró-labore a Pagar : i! 888.22C

207 - . "

207.01

2.07.01.01- -

207.Ò1.01.01

-PatrlmônioLíqúido - - t - -ií*

Capital Realizado

- Capital Sociah • - . . ,

. ; , Capital Social Integrajízado lifM

f

1.127.603,44C

i' 500.030.OOC
p - - 5O0.OOO.OOC
j- " 500.000,000

2.07.01.01.01.0001 Capitai Social Integralizado 1: 500.000,OOC
207.07

207.07.01 -

2.07,07.01.01

Outras Contas

- Outras Contas- - = -

Lucros Acumulados

627.603.44C

- - -- 627.603.44C-

627.603.44C

207.07.01.01.0001

207.07.01.01.0002

Lucros/Prejuizos Acumulados

Lucros do exercido

1 1 220.314.96C

407.288.48C

Data de Encerramento: 31/12C019 | i
Valor de Ativo e Passivo: R$1.298.341,52 (Num Milhão Duzentos e Noventa e Oito Mil Tr^entos e Quarenta e Um Reais e Cinqüenta e Dois Centavos).

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Wiliandson Charles Ramos Silva

Titular- Administrador

CPF: 047.619.913-13

WANDSON JONATH BARROS
Contador

CRC-MA-014516/O

CPF: 025.756283-42

PinheIro-MA 31 de Dezembro de 2019

1



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.447.939/0001-64

AV DOS HOLANDESES, EDIF TECH OFICCE SALA 1321, N.": 06, PONTA D'AREIA

SÃO LUIS - MA CEP 65.077-357

NIRE: 21 6 0006811 8 DATA: 08/07/2013

índices economicos e financeiros para fins de licitação

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

Página 4 de 5

* índice de liquidez corrente (ILC) * índice de liquidez geral (BLG)

ILC=

€=

ILC=

AC

PC

1.149.466,54 ^

170.738,08

6,73

* índice de solvência geral (ISG)

ISG=

ISG=

ISG-

AT

PC + ELP

1.298.341,52

170.738,08

7,60

ILG-

ILG=

ILG=

ÀC + RLP

•PC + ELP

1.149.466,54

,170.738,08

6,73 \

* GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE= . ; PC + ELP

AT

GE- 170.738,08

1.298.341,52

GE- 0,13

SAO LUIS - MA, 26 DE MAIO DE 2020.
/•

W. C. RAMOS SELVA EIRELI

WILLANDSON CHARLES RAMOS SR^VA

TITULAR - ADMINISTRADOR

CPF: 039.885.863-23

WANDSON JONATH BARROS

CONTADOR
';í I

CRC-MA:;0I4516/O

CPF: 025.756.283-42



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA;

Certificamos que o ato da empresa W. 0. RAMOS SILVA EIRELI consta assInàçJo digitalmente por:

Página 5 de 5

' " ^DEm:|pCAÇÂO DO(S) ASS|Ni«^ Íí ' V " r i
CPF Nome 11

02575628342 WANDSON JONATH BARBOS '
1 1

04761991313 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA ^ |

JUCEMA

, I

CERTIFICO O REOISIRO EM 26/05/2020 16:27 SOB N9 202003658$
PROTOCOLO: 200365886 DE 26/05/2020. CÓDIGOÍDE VERIFK
12002119803. HIRE: 21600068118. , ' I
H. C. RAMOS SILVA. EIRELI ''

Lilian Üiecesa Rodrigues Heudoaça
SBCBETÂRIA-GERAL

SÃO LUÍS, 26/05/2020
vww.ea^resafeeil.iDa.gov.br '

Avalidada desta documento, se impresso, fica eujeito à coaprovaçfio de sua autenticidade noa respectivos portaij,
informando seus respectivos códigos de verificação.' '



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 25 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 003, referente
ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social
em 31/12/2019, da firma W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida no(a) AV
DOS HOLANDESES, n°06,EDIFTECHOFICCE SALA 1321, .bairro PONTA
D'AREIA, CEP 65077-357, cidade de São Luis, estado MA, inscrita no C.N.PJ.
18.447.939/0001-64 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO jESTADO DO
MARANHAO sob o n° 21600068118 por despacho de 08/07/2013: ,

Página 1 de 26

Pág.: 1

(73

Sao Luís -MA, 1 de Janeiro de 2019

W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Willandson Charles Ramos Silva

Titular- Administrador
CPF; 047.619.913-13

WANDSON JONATH SARROS

Contador

CRC-MA-014516/O
CPF: 025.756283-42



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro25 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 25 em
uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diáríò rP,003, referente
ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social
em 31/12/2019. da firma W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida no(a) AV
DOS HOLANDESES, n° 06. EDIF TECH OFICCE SALA jí 321; bairro PONTA
DAREIA, CEP 65077-357, cidade de São Luis, estado MA, iriscrita no C.N.P.J.
18.447.939/0001-64 e registrada no(a) JUNTA COMERCIALOd ESTADO DO
MARANHAO sobo n° 21600068118 pordespactio de08/07/2013'.

Página 25 de 26

Pág.: 25

Sao Luis-MA, 31 de Dezembro de 2019

W. C RAMOS SILVA EIREU

Willandson Charles Ramos Silva

Titular- Administrador

CPF: 047.619.913-13

WANDSON JONATH BARROS

Contador

CRC-MA-014516/O

CPF: 025.756283-42



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratízação, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital !'
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração i'

ASSINATURA ELETRÔNICA

Página 26 de 26

Certificamos que o ato da empresa W. 0. RAMOS SILVA EIRELi consta assinado dígitalmente por:

; IDENTIflCAÇAODO(S]rASSINANT |̂(S)f ;r^
CPF kl ' 1Nome 1

íii '

02575628342 WANDSON JONATH BARROS 1 ; •

04761991313 WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA '

CERTIFICO A ATnENTICAÇÃO EM
20200366025.
PROTOCOLO: 200366025 DE 25/05
n. C. RAMOS SILVA EIRELI

JUCEMA
AHSEIMO DIAS CARNEnU) LOPE

RESPmrSÁVEL PELA AUTERTIi
S&O LUÍS, 26/05/2020

V

O 16:44:04 SOB

• I
MIRE: 21600066116.

! I i

A validade deste documento, se impcesso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos
informando seus respectivos códigos de verificação.,

t,



Ministério da indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especiai da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTiCAÇÃO - LiVRO DIGiTAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do üvro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por ANSELMO DiAS CARNEiRO LOPES FiLHÓ, sob a autenticidade n®
12002091178 em 26/05/2020, protocoio 200366025. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá
ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor
(http://Www.empresafaGil.ma;gov.br) e informar o número de autenticação.

identificação de Empresa

Nome Empresarial: W. C. RAMOS SILVA EiRELI

Número de Registro: 21600068118

CNPJ: 18447939000164

Município: São Luís

identificação de Livro Digitai

Tipo de Livro: DIÁRIO

Número de Ordem: 3

Período de Escrituração: 01/01/2019-31/12/2019

Assinante(s) Nome ORO/OAB

02575628342 WANDSON JONATH BARROS MA014516/O

04761991313
WiLLANDSON CHARLES

RAMOS SILVA

<

CBRZIPXCO A AHIBHTXCACAO SH 26/05/2020 16:44:07 SOB HO
20200366025.
PROTOCOLO: 200366025 DB 25/05/2020. c6dIO<^B vÉrIFXCACÃOi
12002120321. HXRE: 21600068118.
H. C. RAMOS SXLVA BIRBLX

AMSBLMO DXAS CARBBXTO LOPES FIX.B0

RBSPOBSÁVSL PBLA ADTBHTXCAÇÃO
SÃO LÜÍS/ 26/05/2020

JUCEMA

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação desua
portais. Informando seus respectivos códigos de verific

i[utenticidadenos respectiv
jção.:



ESTADO DO MARANHAO

PODER .lUDlCIÁRIO
COMARCA DE SANTA HELENA

SECRETARIA JUDICIAL

TRAVESSA BEQUIMÃO. S/N, PONTA D'AREIA. vSANTA UELENA-MA, CEP: 65.208-000
(98)3382-1215, e-mail: varal..shcl'</tjma.jus.br j

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VALIDADE: SOfSESSENTA) DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICOa requerimento da

parte interessada que, revendo os Sistemas de DISTRIBUIÇÃO -ITHEIVilS PG e PJE.

constatei ate a presente data, 09/02/2021. no horário de 09hI8min. que NADA CONSTA

distribuído contra W. C. RAMOS SILVA EfRELI (T. R. ENGENHARIA) , Pessoa

Jurídica inscrita no CNPJ sob n° 18.447.939/0001-64. estabelecida na Rua Olho Da

Água . 01. Centro. Santa Helena/MA. CEP. 65.208-000. Tudo cie acordo com as buscas

procedidas, e conforme os Artigos 189 e 201 do Código de Normas da Corregedoria

Geral da Justiça do Maranhão"^. CERTIFICO, finalmente que a;Secretaria Judicial de

Distribuição a meu cargo é a única existente nesla cidade e Comarca de Santa

Helena/MA. compreendendo o seguinte Termo: Turilândia/MA.'.Dada e passado nesta

cidade e Comarca de Santa Helena. Estado do Maranhão. ^ '09' (nove) dia do mês de
fevereiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um). Eü,\ JçRoby iOliveira Rodrigues,

mandei digitar, dato e assino.

O referido é verdade, me reporto e dou fé.

Santa Helena- MA. 00 de feverdro de.2021.

Rol:^iLOfívêH;a Rodrigues"^
Secretario^udicial

Mat. 183749

TJMA/FERJ C )
Serventia ffHSr-J.-ap /

ii^on

AtoJudldal
Oneroso

000000777890

Y

LE

u Judicial

TABELIONATO A».(3l>.HolandíK.V^6,(Hl»drtJ6.
1 DEN< T.\S DESÃO LUlS I MA Aiito=ível •Cajrti- S

3>nWSZ.7WCi001A0 Td:PSJUU51?|Wh3:POSl4Mü5Í^
^ ..

Cirtifleo • dou fé qu« • priiint* fotocópia é riprodu{lo
flal diorlginalqui ma foraprniritada. PodarJudiciário
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W. C. RAMOS SILVA EIRELl

CNPJ: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONJUNTA

ô

6'

A empresa W. C. RAMOS silva EíRELI, inscrita no CNPJ n°18.447.939/0001-64,

por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) WILLAIJIDSON CHARLES RAMOS
SILVA, portador (a) da Cl n°0369619620091 e do CPF n° 047.619.913-13. DECLARA, sob

as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 do

Código Penal Brasileiro, que:

1) Quanto a empregar agentes Incapazes ou relativamente incapazes; consoante
o disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não'possui em seu quadro de
pessoal empregado(s) com menos de 18(dezo!to) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos,
salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).'

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações
constantes na Lei Complementar n°. 147/2014 e; na' presente data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar n° 147/201'4;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Corriplèmentar n® 1472014.

( )COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal n°. 11.488/2007. I ^
( )Não éME/EPP/COOP. ' ' ^

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação;
que esta empresa atende a todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta
sua proposta com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem
plenamente ao Edital. ' \ i ^

4) Quanto a inexistência de fato Impeditivo de liei
2.°, da Lei Federal n.° 8.666/93, que até a presente
a inabilite a participar da TOMADA DE PREÇO N"i em
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou cónc^ata. D
conhecer na íntegra o Edital e que se submete a toapslos seus teVmos.

V
termos do artigo 32, §
nhum fato'6câ^!Teu que

e que

trossim.

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 6S: 08-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL.CÓM

TELEFONE: fOS) 98161-1499 j
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W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPÍ: 18.447.939/0001-64

n

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9°, III, da Lei Federal n.° 8.666/93, que
não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão
ou entidade contratante ou responsável pela'licitação.

b. Declara também, nos termos do artigo 9°, I e II, da Lei Federal 8.666/93,
que não incide em suas hipóteses vedadas.

5) Quanto a elaboração independente de proposta:'

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo iicitante, 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 PREÇO N° 05/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

a) A intenção de apresentar a proposta anexa não foil;infp'rmada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potenciali oii jde fato da TOMADA DE
PREÇO N" 05/2021, por qualquer meio ou por qualcjuer pessoa;

b) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇO N®
05/2021 quanto a participar ou não da referida licitação;;

c) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer (Dutro participante potencial
ou de fato da TOMADA DE PREÇO N® 05/2021, antes d'a adjudicação do objeto da
referida licitação; |

d) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou a
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido |de qualquer integrante de q
TOMADA DE PREÇO N® 05/2021, antes da abertura oficial das propostas;

e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém
plenos poderes e informações para firmá-la.

Santa Helena - MA 25 de Março de

\MOS$ÍLVA EIRELI
Wiliandson Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.913-13
Eng. Civil - CREA: 1114717452

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D'A6UA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEp4 65208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAlLCÒM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELX

CNPJ: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MÁ
TOMADA DE PREÇOS N" 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estáÍ3elecida na Rua Olho D'agua,
N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita nò"CNPJ n° 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. jWILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF
n° 047.619.913-13, DECLARA, sob as penas da Lei, nós termos do art. 4°, inciso VII,
da Lei n° 10.520/02, que cumprimos plenamente íòsl irequisitos de habilitação
estabelecidos no edital da licitação acima Identificada. ' '

Santa Helena r MA 25 de Março de 2021.

m EfRELI

Wiilanúson Charles Ramos Silva ' |
RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.él9^9

Eng. Civil - CREA: 1114717452
Proprietário

RUA OLHO DAGÜA N®01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 65208-000
E-MAlL:T.R.ENGENHARIA@HOTMAÍL.CÒM

TELEFONE: Í981 98161-1499!
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w: C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.447.939/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N*" 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

A W. C. RAMOS SILVA EIRELI, inscrito no CNPJ jf 18.447.939/0001-64, por
intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a). WILLÍANDSON CHARLES RAMOS
SILVA, portador (a) da Carteira de Identidade n° 0369619620091 e do CPF n°
047.619.913-13, DECLARA, para ftns do disposto no inciso Vdo art. 27 da Lei 8666, de
21 de junho de 1793, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 dè outubro de 1799, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

RAMOS SIL^A BREU
WiUandson Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.913-Í3
Eng. Civil- CREA: 1114717452

Proprietário

Santa Heieria - MA 25 de Março de 2021

RUA OLHO D'AGUA N<>01, OLHO D'AGÜA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 65 08-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARlA@HOTMAÍL.CÒM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa W. C. RAMOS SELVAEIRELI, CNPJ n° 18.447.939/0001-64, sediada na Rua Olho
D'agua, N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA representada pelo(a) Sr.(a) O Sr.
WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA, R.G. n° 0369619620091, C.P.F n°
047.619.913-13, DECLARA, sob as penas da lei, que,'é microempresa ou empresa
de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto ná Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório da licitação em epígrafe, realizado
pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021

f/C. f^MOS SILVjOCEÍREU
ViUandson Charles Ramos Silva :

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619:913-13
Eng. Civil-CREA: 1114717452

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D"AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 6^208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAÍL.CÒM

TELEFONE: Í98) 98161-1499

\p
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W. C. RAMOS SILVA EIRELl

CNPj: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

<h5

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7\ CF/88.

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, signatária,, inscrita no CNPJ sob o n°
18.447.939/0001-64, sediada na Rua Oiho D'agua, N® Ó1,'Bairro Olho D'água,. Santa
Helena/MA, por seu representante legal, declara, para fins dó disposto no Inciso Vdo Art.
27 da Lei n.° 8666/93, acrescido pela Lei n.® 9.854/99, què não possui no seu quadro de
pessoal, menor de 18 (dezoito) anos em exercício de atividade notuma, perigosa ou
insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho óu atividade, menor de 16
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
conformidade com o Inciso XXXIIi Art. 7°, da Constituição Federai e com a Lei n® 9.854/99.

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021

OS SILVA Êlt^ÊU
ÍUandsòh Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619^913
Eng. Civil- CREA: 1114717452,

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, NARANHAO, CEP: 65 08-000
E-MAIL:T.R.ENGENHARlA@HOTMAÍL.CÒM

TELEFONE: f98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELl

CNPJ: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N^" 05/2021 CPL

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa W. C. RAMOS
SILVA EIRELl, Inscrito no CNPJ n° 18.447.939/000*i-64| por intermédio de seu
representante legal o Sr. WILLANDSON CHARLES RAMOS SILVA, DECLARA, sob as
penas da Lei, nos termos do § 2°, do art. 32, da Lei n° 8J666/93 que até esta data, não
ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de',sua habilitação da licitação em
epígrafe.

Santa Helena - MA 25 de Março de 2021

W. Cf. RAMOS SiLVA^^IREU
Wiliandson Charies Ramos Silva

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.913
Eng. Civil- CREA: 1114717452

Proprietário

i

RUA OLHO 0'AGUA N^Ol, OLHO D'AGÜA, SANTA HELENA, MAIUNHÃO, CEP: eS208-0ÕÕ~
E-MAIL:T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL.CÒM

TELEFONE: r98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELl
CNPj: 18.447.939/OOOX~64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MÁ
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

i I

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa W. C. RAMOS SILVA

EIRELl, Inscrito no CNPJ n° 18.447.939/0001-64, ;está localizada e em pleno

funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adeqiljado e compatível para o
, I '

cumprimento do objeto, conforme fotos em anexo do prédio'e suas instalações.
i '

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de Instalações,

recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

LOCALIZACAO DA EMPRESA:
i

ENDEREÇO: RUA OLHO D'AGUA, N° 01
BAIRRO: OLHO DÁGUA.
CIDADE/ESTADO: SANTA HELENA, MARANHÃO
CEP: 65208-000

TELEFONE: (98) 98161-1499

PONTOS DE REFERÊNCIA!
DA DIREITA: RESIDÊNCIA PARTICULAR
DA ESQUERDA: RESIDÊNCIA PARTICULAR '
FRENTE: RESIDÊNCIA PARTICULAR

'i'

i 1

Santa Helena -i MA 25 de Março de 2021.

RAMÕS^SaVA BREU
Wiliandson Charles Ramos Silvà

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.913-13
Eng. Civil- CREA: 1114717452

Proprietário

i;, I 1

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D"AGUA, SANTA HELENA, MAÍÚNHÃQ, ICEP: 652
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAÍLcÓM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNP3: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MÁ
TOMADA DE PREÇOS N<* 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO Ã FISCALIZAÇÃO CONTROLE TÉCNICO
I

Declaramos de maneira formal, nossa submissão à FISCALIZAÇÃO e ao

controle técnico a ser efetuado por Engenheiro expressamenté designado.

! I L
P

Santa Helena ^MA 25 de Março de 2021,

rC^MOS SIL/AEIREir
tillandson Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619:913-13
Eng. CMI - CREA: 1114717452.

Proprietário , 1

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MÀRANHÃO, CEP: 65208-000
E-MAlL:T.R.ENGENHARIA@HOTMAÍL.COM

TELEFONE: Í981 98161-1499
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W. C. RAMOS SILVA EIRELX

CNPJ: 18.447.939/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO REF. AO ARTIGO 20 XII LE112.465/2011

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida na Rua Olho D'agua,
H° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita nò tNPJ n° 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. iWILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF
n® 047.619.913-13, DECLARA, que não possui em seu quatro societário servidor público
da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de
acordo com a lei art. 20 XII Lei 12:465/2011.

Santa Helena 7 MA 25 de Março de 2021

iílandson Charles Ramos Silva
RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.él3-13

Eng. Civil- CREA: 1114717452
Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: 65208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHAR1A@H0TMAÍLCÒM

TELEFONE: (98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPj: 18.447.939/0001-64
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

4^

DECLARAÇÃO DEATENDIMENTO AO DECRETO N"" 7.983/2013

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida na Rua Olho D'agua,
N° 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita nàCNPJ n° 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. jwiLLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de Identidade n° 0309619620091 SESP/MA e CPF
h° 047.619.913-13, DECLARA, que cumpre as regras êlos critérios para a elaboração
do orçamento de referência da obra de quetrata da TOMÀdÁ DE PREÇOS N® 05/2021,
estabelecido no DECRETO N" 7.983/2013, de 08 de abril de 2013.

Santa Helena -;MA 25 de Março de 2021.

C/RAMOS SILVÂ EIREU
^lílandson Charles Ramos Silva

RG: 03è961962009-1 SSP/MA CPF: 047.619.913-1
Eng. Civil-CREA: 1114717452

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MÁRANHÃO, CEP: 65208-000
E-MAIL; T.R.ENGENHARIA@HOTMAILcO^

TELEFONE: (98) 98161-1499 ! .



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.447.939/0001-64
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PREFEITUE^ MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N"" 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE REGIME CONSTRUTIVO

Aempresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida à ná Rua Olho D'agua, N° 01, Bairro
Olho D'água, Santa Helena/MA. inscrita no CNPJ n° 18.447.939/0001-64, representante
devidamente constituído da empresa Sr. WILLANDSOi^ CHARLES RAMOS SILVA,
portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF n° 047.619.913-
13, considerando na TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021 CPL,i Processo n® 2602001/2021.
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS
PATOS /MA., observados os termos e as condições estábelécidas neste edital e seus
anexos., será aplicado conforme a LEI N° 8.666/93 (LEI DEIlICITAÇÕES ECONTRATOS)
obedecendo à modalidade de empreitada global. '

RAMOS Sl^ EIREU
/illandsoh Charfes kamos Silva

RG: 036961962009-1 SSP/MA CPF: 047.619:913-

Eng. Civil-CREA: 1114717452
Proprietário

Santa Helena MA 25 de Março de 2021

—

RUA OLHO D'AGUA N»01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MAf^NHÃO, CEP: G^SIOS-OOO
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAILCÒM

TELEFONE: Í981 98161-1499



IHrslC5I=MHyV.r:^l>X

W. C. RAMOS SILVA EIRELX

CNPj: 18.447.939/0001-64

i I

' I

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA !
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DO LICITANTE!

A empresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida na Rua Olho D'agua,
H° 01, Bairro Olho D'água, Santa Heiena/MA, inscrita no! CNPJ n° 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. WILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF
n° 047.619.913-13, DECLARA, que cumpre as regras e|i;os' critérios para a elaboração
do orçamento de referência da TOMADA DE PREÇOS N°| 05/2021, QUE TEM POR
OBJETO A PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSÁ ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO.DÉ-SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE
SÃÒ JOÃO DOS' PATOS/MA.

Declaramos, ainda ter tomado conhecimento'' dê| todas as informações e
condições para cumprimento das obrigações pertinentesüao objeto da licitação.

Att;

W/a RAMOS$IU9A EIRELI
Willandson Charles Ramos Silva '

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.619.913-1
Eng. Civil - CREA: 1114717452

Proprietário

Santa Helena r !MA 25 de Março de 2021

RUA OLHO D'AGUA N»01, OLHO D'AGÜA, SANTA HELENA/MÀRANHAO, CEP: 6^208-000
E-MAZL; T.R.ENGENHARlA@HOTMAÍL.CbM ^

TELEFONE: r98) 98161-1499 1
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W. C. RAMOS SILVA EIRELl

CNPJ: 18.447.939/0001-64

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MA
TOMADA DE PREÇOS N*" 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇAO REF. AO ARTIGO 17, INCISO XI DA;LEI 13.707/2018

A empresa W, C. RAMOS SILVA EIRELl. estabelecida na Rua Olho D'agua,
N® 01, Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA, inscrita no:;CNPJ n° 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. jWILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n° 0369619620091 SESP/MA e CPF
n° 047.619.913-13, DECLARA, que não possui em seu quatro societário servidor público
da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista de
acordo com a lei art. 17 XII Lei 13.707/2018. I'

i; ' I
I '

I

I

'• 11
'I I I

Santa Helena 7'MA 25 de Março de 2021.

yN. CORAMOS SfíU/A EiRELI
Wiííandson Charles Ramos Silva :

RG: 036961962009-1SSP/MA CPF: 047.él9l913-
Eng. Civil-CREA: 1114717452 ''

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N^Ol, OLHO D'AGÜA, SANTA HELENA, MÁIMNi/ÃO, CEP: 65208-000
E-MAIL; T.R.ENGENHARlA@HOTMAÍLCbM

TELEFONE: Í98) 98161-1499



W. C. RAMOS SILVA EIRELI

CNPJ: 18.447.939/0001-64

I=rM<ãl=NMyXr^l>X

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DOS PATOS /MÁ
TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CLASISIFICAÇÃO NACIONAL DE MAIOR ATIVIDADE
ECONÔMICA 1

Aempresa W. C. RAMOS SILVA EIRELI, estabelecida á ná| Rua Olho D'agua, N° 01,
Bairro Olho D'água, Santa Helena/MA inscrita no C|NP|J n° 18.447.939/0001-64,
representante devidamente constituído da empresa Sr. WILLANDSON CHARLES
RAMOS SILVA, portador da carteira de identidade n® 0369619620091 SESP/MA e CPF
n® 047.619.913-13, considerando o TOMADA DE PREÇOS N° 05/2021 CPL, Processo
n° 258/2019, DECLARA, para os devidos fins, que oCNAE qué representa amaior receita
é 71,12-0-00 - Serviços de engenharia.

Ul
Santa Helena r MA 25 de Março de 2021.

WCRÃjroSSILVA EIRELI
WiUandson Charles Ramos Silva

RG: 036961962009-1 SSP/MA CPF: 047.él9l913-1
Eng. Civil- CREA: 1114717452

Proprietário

RUA OLHO D'AGUA N'>01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANH
E-MAIL; T.R.ENGENHARlA@HOTMAlL.CÒM

TELEFONE: f981 98161-1499 .

CEP: 65208-000



Ministério do Meio Ambiente

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos N^urais Renovaváveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL

CERTIHCADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.** Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

7522643 11/01/2021

Dados básicos:

CNPJ: 18.447.939/0001-64

Razão Social: W. C. RAMOS SILVA HRELI

Nome fantasia: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

Data de abertura: 08/07/2013

Endereço:

logradouro: R OLHO DAGUA

N.®; 01

Bairro: OLHO DAGUA

CEP: 65208-000

11/01/2021

' I

Complemento:

Município; SAÍÍITA HELENA
UF: MA

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potendalmente Poluidoras
I , I

e Utílizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP '•

Código Descrição

22-8 Outras obras de infraestrutura - Lei n®6.938/1981: art 10

11/04/2021

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIRCA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações
1

cadastrais ede prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob ^controle efiscalização do Ibama, por
meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões,

concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de

suas atividades

O Certificadode Regularidadeemitido pelo CTF/APPnão habilita o transportee produtose subprodutosflorestaise faunísticos.
,

Chave de autenticação 5YGA6LVNAREULGI6

IBAMA-CTF/APP 1/01/2021-11:44:55
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APOLICEDIGITAL junto
V SEGUROS

Nossas apólices são registradas e vaildadas com a tecnologia Blockchain,
podendo ser acessadas diretamente por um QR Cede. Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contratadoiem 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) ou da Junto Seguros
Ountoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DASEGURADORA:JUNTO SEGUROS S A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na RuaVisconde de Nácar, 1440 - Centro
Curitiba - PR

Data de Emissão: 22/03^021

Apólice SeguroGarantia: 1(M)775-0271968
Proposta: ^17718

Controle Interno (Código Controle): 847587774
N° de Registro SUSEP: 05436^021.0010.0775.0271968.000000

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATC^ i
CNPJ: 06.089.668/0001-33 AVENIDA GETULiO VARGAS 135, CENTRO - CEP: 65.665-000 - SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA ; i i

DADOS DO TOMADOR: W. 0. RAMOS SILVA EIRELI ^
CNPJ: 18.447.939/0001-64 - AV DOS HOLANDESES 6 ED TECH OFICCE SL1321 - SAO LUÍS - MA - ED ^

TECHOFICCE,SL1321 i

DADOS DACORRETORA:

000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORADESEGUROS L7DA

Documento eletrônico digüalmente assinado pon

'CP
Brasil

icp /m
Brasil

•liLÍT«TO05»jlnc»»ia|
• GtutavoHenrlch • RoqueJr.de H.

.!'

Melo

Documento eletrãnico sssnado dgítámente contoime MP n'2.200-2/2001 de24/08/2001, que
ínstítiiu a Infra -estrutura deChaves PúbGcas Brasilffira - ICP -&bs9 porSígnatáríos{as}- Gustavo

Henrich ff deSérie doCertificado; 099FC0891SF58d1A Roque deHcdanda Melo N" deSérie do
Certificado: 52AE209972SC9CD2

Ait r -_Rca instituída aInfra -Estrutura da .^es Brasileira -ICP -Brasil, para garantir aautenticidade, aintegridade eavaidade juritfca de dojumentos em forma eletrônica, das
aplicações oesuporte edas aplicações najuitad^ que umizem certificados tCgitab, bem como areaização detransações detrônicas seguas. '

cfí® ^ ernis^ deste docimierto. poderá ser verificado se aapólice ou endosso foi corretamente registrado no site^.susep.gqv.tí-da SUSEP -Superintendência de^uros mfaaos, Aiflaqiaa i-ederd respcnsávd pdafecarizaçao. normaíe^ e contrde dos mercados deswuro, previdência conaíementa-íterfeCfíiwtafizacâo resseouro e ccwetaaem
de seguro, /regJanentod^ produto protpcolgs&s pela sociedade/ entidade juntol Susep poderão sércMtsi^adas no site www.susffl.govJjr. de acordo com o

Atendimento SUSEP: 0680 021 8484.CenlrBÍ deAtenámaito Junto: 0800 704 0301.0uvidcna Junto: 0800 643 0301.

)



N° Apólice Seguro Garantia; 10-077W)271968
Proposta: 2917718
Controle Interno (Código Controie): 847587774 .
N° de Registro SUSEP: 054362021.0010.0775.0271968.000000

FRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada i

SEGUROS

Modalidade Limite Máximo de Garantia (LM.G) Ramo

Licitante R$ 25.025,34 •Ó775 - GARANTIA SEGURADO -
'i SETOR PÚBLICÕ

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato:

/-

Modalidade e Cobertura Adicional Importânda Segurada

1 i " - . í ^
Vigência ' [

Infcío Término

Licitante R$25.025,34 24/03/2021
1

24/07/2021

Prêmio Líquido Licitante

Adicional de Fracionamento.

I.O.F

Prêmio Total

Condições de
Pagaménto:

Parcela

1

Denranstrativo de Prômío:

Vencimento

29/03/2021

N°Camd

9622710

R$

R$

R$

R$

V
190,00

0,00

0,00

190,00

Valof(R$)
• .-190,00

Em atendimento àLá 12.741/12ínformanos que inddem asálquotas de 0,65% de PlStPasep ede 4% de COFINS sobre csprêmios de seguros, deduzidos do estáiáectdo em legislação
especlfica0(s) váor(es) «ima descrito(s), 6(são) devidofs) no cenéno desta contratação de cobeftura(s).Pode(m) soliw atlOTção(5es) quando conlratad8(s) isoladísnente ou em outra composição.

ri

Pã^1de16 APOLiCEDiGiTAL
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CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO
I

CAPÍTULO I- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 '
SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

- Y
,1 « l
,1 y - '

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, é de
acordo com a(s) modalidadeís) e/ou cobertura(s) adicional(ls) expréssamente contratáda(sy, em
razão de participação em liciração, em contrato principal pertinéntéia obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dosj Poderes da União, Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função.de: .„

; t • ;• T
I - processos administrativos:

ii - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

lil - 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 segurãdo, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento dás obrigações aésumídaá pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. ' " ^

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro Garantia. • i i - . i

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas ás modalidades,e/oü cóberturas
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os dlreitosldas partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das dis
e/ou cobertura de um plano de seguro, que á
Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições
Geraise/ou Condições Especiais, de acordo com cada seguradoj •

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre ó
Pública (segurado) e particulares ^tomadores), em qu
formação de vínculo e a estipulaçao de obrigações re
utilizada.

Página3 de 16
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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
obrigações cobertas pelo seguro.

e/ou multas resultarites do ínadimplemento das

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora sé responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, emifunção da cobertura do seguro,
e que deverá constar da apólice ou endosso. .. •

,1 - ,

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qüalá 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 Finai de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem con
valores a serem indenizados. ':

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Goncedente. '

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, db cumprimento
das obrigações assumidas pelo tomador. j }

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações a'ssurnidas pelo
tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice. '

2.16. Sinistro: o Ínadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro!
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de:'seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação ido risco. í ^ - /

' ' 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 dé 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 rio_vos,ou'renovações,
bem como para alterações que Impliquem modificação do risco.

,se-transmíte o
como os possíveis

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa fiei
complementares, para análise e aceitação do risco, ou dã
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação d

a solicitação de documentos
ração proposta, poderá ser feita

mentos ^dmpler lentares
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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 avaliação da proposta ou taxação
do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) diás previsto no Item 3.3. ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega 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.

S
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 ou alteração dè resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegürador se manifeste
formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal.eventualidade,
ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

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.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal óu no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora eniitir o respectivo éndosso. '

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou rio documento que serviu de
base parada aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se façá necessár[a a
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio c
endosso.

modificações,
a emissão de

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de
vigência daapólice. ' ' í
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não
houver pagado oprêmio nas datas convencionadas. j /
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido; poderá a
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. f J

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento,
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de
uma das parcelas, com a conseqüente redução proporciona

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou

Pã^SdelS

_jvendo ser garantido ao tomador,-j
antecibaf o pagamento de qualquer
Hos jutos pactuados. \ /
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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.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrariça diretamente ao tomador
ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação 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 delgada modalidade
contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prázo 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 basejDara a aceitação do risco pela'seguradora,, a 4/igêncla da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitiro respectivo endossol

I' j \
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou 'no documento que serviu 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 tais modificações, desde que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas pára cada
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. I

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para aefetivação da Reclamação de Sinistro. |
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação
e/ou informação complementar. i |

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada duránte o S
prazo prescrlcional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais; / ' t

J j
7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro,, comunicara formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando,! conjuntamente, as/fazões
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrig
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas
as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do coní
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

Pé^6det6

escrita na apólice, até o limite
conforme for acordado entre

rincip^^i^^^^Drma alhe 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 :doi 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 ltem:7.2.1., o prazo de SO (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente' àquelelem que
forem completamente atendidas as exigências. ; ' J

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos de reclamação
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 amortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da índenização.no^prazodevido. : ' |
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando dà conclusão da apuração dos
saldos de credíTos do tomador no contrato principal, o segurádo obríga-sé á devolver 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 indéhizaçãò nos
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo'pára pagamento dá réspèctiva
obrigação, acarretará em: !

I I
a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da .obrigação, sendo, no caso de
indenização, a data de caracterização do sinistro; e j í
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partircio primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 7ou indicè que
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva ápurada entre o últirho índice ^
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicadolmedíatamente anterior
a data de sua efetiva liquidação.

i

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior jao término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em]vigor-parà a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização mon
independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudíci
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

Págtna7de16
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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. 1

10.2. Éineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, èm prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item,

11. Perda de Direitos;

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 'Brásiieiro;
• I V •

il - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabiiidade do segurado; • -

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por estaiapólice, que tenham sido
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência daseguradora; p..

i I
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolò praticados pelo segurado! pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; 1 i

V- Osegurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas rio contrato de
seguro; | |

I 1
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações lhexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inádimplêntíla do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; '

Vil - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

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 bèneficiário, á segurádora
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, cóm' os demais partícípántes,
relativamente ao prejuízo comum. l i

13. Concorrência de Apólices;
i f /E vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para.^cobrir

objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares. ^

14. Extinção da Garantia:

14.1. Agarantia expressa por este seguro extinguir-se-á napcorfência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para\reclan\ação do sinistro conforme
item 7.3. destas Condições Gerais: '
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I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada peío segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir'o limite máximo de garantia da
apólice;

(

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 /• n

V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecidó em contrário nas
Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto preyisto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em cònsonáncia com o
disposto no parágrafo 4°do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará,- além
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos lèrmos do art.
73 daLein° 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, pôr iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as
seguintes disposições: j j
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; '"

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo
curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência —| —%-do—j Relação a ser apncada'sobre a vigência —] —!%-do—
original para obtenção de prazo em dias—|~>Prêmio—| original para obtenção de prazo em dias— j—Prêmio—

-16/365 1---137o-

-30/365 1- - -207o-

-45/365 |---277o-

-60/365 1- - -307o-

-75/365 1- - -37%-

-90/365 |---407o-

105/365 ^-.-467o-

. 120/365 -I - - -50%-

135/365 - -56%-

150/365 -I

165/365 ^ ..^6%-

•180/365 1- - -70%-

-195/365-1 ^..,73%-.-
-210/365; 4..-750/0A. i
-225/365 -H ---78%- -- j
-240/365 - r -- -- -1 -- -80%- - -j
-255/365'-J- -----^ H---83%- -,}•
-270/365'- I -I ---85%-^- -
-285/365 - 1 -) - --
•-300/365 -j-- ----1-- -^r.''.90%- --

hsSr -|---93%---
-3^ I/M5 ^-..95%-..

--34 i/365---k ^---98%---

Í---W ^..100%--

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constantado sub\t
percentual correspondente ao prazo imediatamei^inferrpr.

)2., deverá ser utilizado
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16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições'Contratuais poderão ser
resolvidas:

j,

I-por arbitragem: ou '

11 - por medida de caráter judicial.
•s

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissóría de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por melo de anuência
expressa. "I j

, ' 1 - V

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado; estará sé comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora porimèlo de Júízõ Arbitrai, cújas
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.
•i'

18. Foro; 1,

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do dornicílio
deste. ' '

19. Disposições Finais
j

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigénciaiàs 24hs das
fim neles indicadas. " ' I

datas para tal

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquiai incentivo ou
recomendação à sua comercialização. '' ' f - |

• / /
19.4. Apôs sete dias úteis da emissão deste documento, poderáiseriverificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gbv.br. jr

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser cbnsultadá no site^
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome;! completo, CNPJ ou
CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das moda
nacional, salvo disposição em contrario nas Condições Esp

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reer
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N° Apólice Segura Garantia: 1(W)775-ÍD271968
Proposta: 2917718
Controle Interno (Código Controle): 847587774 |^
N°de Registro SUSEP: 05436^021.0010.0775.0271968.0(H)0M

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPITULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES:- RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/2014-17.

I

I ' .C • . r

1. Objeto: :v \

y 1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudlcatário;erh ^assinar o cdntrato principal
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido. ^ '

' I
1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores.das..muindenizações devidos àAdministração Publica em decorrência dq.sihistro. |. \
2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da
8.666/93. '

SEGUROS

tas e

«ei n'

I - Riscos Declarados: itens expressamente descritos na apòlicé, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscosexpressamente descritos neste documento.; I !
II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador acijudicatárío 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 ipara a assinatura;do contrato
principal. '

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora jba recusa do>tomador
adjudícatário em assinar o contrato principal nas condições pi;òpost'as, dentro do prazo
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficiáiizádà a^Reclamaçao do
Sinistro. j

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessMala apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. qaç ÇondiQões Q—

I. !•

\ y' 1 r

,

i

\J

Página12 de 16
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junto
V SEGUROS

N°Apólice;Seguro Gàrantià: 10-077&Ó^1968
Proposta: 2917718
Controle Interno (Código Controle): 847587774
N°de Registro SUSEP: 05436^1.0010.0775.0271968. II11II V

Cl

I

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Pianilha, relatório e/ou correspondências informando os válòres dos prejuízos sofridos
e/ou decisão que apiicou as muitas contratuais na fôrma do edital de licitação,
acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do c'ontrato, acompanhado do
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificati^>as, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos ds documentos listados» no item
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela ^òlice, o sinistro ficará caracterizado, devendo'|'a seguradora emitir o relatório
final de regulação. ' ; '

5. Rescisão do Contrato de Seguro: . i
I I

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de
prêmio proporcional.

6. Disposições Gerais:

8.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento dás obrigações
diretas do tomador perante o segurado, especificamente dèscritas nojobjeto desta
apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantiá jhdicada na mesmai não
assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e prévidenciárias, de seguridade
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros'cessantes, beni como riscos
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legislação
nacional referente ao seguro-garantia. s '' {

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice.
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer
responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenítário,'não estarão cobertos danos
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terròrista, comprovado ícom

t iMA A A A .A SM A M La A ^ A J ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ _'4

publica pe pública competente

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar rèclàmação quanto à
cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro oú iríádimplementoxòntratual
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito. dasXondicões
Gerais. — '

Página13de 16 ^ APOLICÈDIGITAL
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N? Apólice^Seguro Garantia: 10-0775^0271^
Proposta: 2917718
Controle interno (Código Controle): 847587774 ' ''
N°de Registro SUSEP: 054385021.0010.0775.0271968.0ÓOOM

•fe-

Devolução de Documento

junto
m SEGUROS

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso] preencher os campos abaixo e
enviar para a Seguradora. !• 11

Em conformidade com a cláusula 14- inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do
documento nM(W7754)271968 "

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

Nome:

RG:

Cargo:

Pà^ 16 de 16
EDIGITAL
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MXNtSTéRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

/(/'
h-

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 1948625B000178, está autorizada a'operar, conforme PORTARIA 5.658/12,
pubncado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime dè Direto Fiscal, Intervenção, Liquidação
Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penaiidadede suspensão imposta'pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podemser obtidos em www.suseo.qQv.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR01741_01032021.161418_704 ' <|
(

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguras Privados

, I

01/03/2021 16:16



W?«SA|OOVE(WOOO1
FACIIJuaranh&O:

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis i-|SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados

EM PftÉSA IGOVERNO DO|
FÁCILImARANHAO;

V

Nome Empresaria]: W. C. RAMOS SILVA EÍRELI Protocolo: MAC2101048860

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Umllada (de Naiureza Empresária) i 1 •
1 1

NIRE (Sede)
21600068118

CNPJ
18.447.939/0001-64

Arquivamento do Ato
Constitutivo

08/07/2013 1

Início de Atividade
08/07/2013

Endereço Completo
Rua OLHO DAGUA, N» 01, OLHO D'AGUA - Santa Helena/MA - CEP 65208-000

11

}jeto {
^í.12-0-00- Serviços de engenharia; 37.02-9-00-Atividades relacionadas aesgoto, exceto a gestão deredes; 38.11i4^0 -Coleta deresíduos não-perigosos; 38.12-2-
00- Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perlgoscs; 3822-0-00|:; Tratamento e disposição de resíduos perigosos; 39.00-
5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos; 41.20-4-00-Construção de edifícios; 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias; 42.11-1-02-
Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e
calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções ;correlatas, exceto obras de irrigação; 42.99-5-01 - Construção
deinstalações esportivas e recreativas; 43.13-4-00- Obras deterraplenagem; 43.21-5-00 - Instalado e manutenção elétríca; 43.99-1-05- Perfuração e construção de
poços de água; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 71.19-7-03-Serviços
dedesenho técnico relacionados á arquitetura e engenharia; 77.11-0-00 - Locação deautomóveis sem condutor;iT7.32-|2-01 -Aluguel demáquinas eequipamentos para
construção sem operador, exceto andaimes; 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios; 81.22-2-00 - imunização e controle de pragas urbanas; 81.30-3-00 -
Atividades paisagísticas; 4221-9/02 Construção de estações e redesde distribuição de energia elétrica; 4299-5/99,Outras obrasde engenharia dvil nãoespecificadas
anteriormente (a construção de estruturas com tirantes, obras de contenção); 4322-3/02 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação
e refrigeração; 4322-3/03 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio; 4329-1/(H Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e
sinalização em viaspúblicas, portos e aeroportos; 4330-4/01 impermeabilizaçãô^erncbrãsdeengenharía civil; 4391-6/00 Obrasde fundações; 4399-1/01 Administração
de obras; 4399-1/02 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturasTèmpo'rárias; 7119-7/04 Serviçds'de perícia técnica relacionados á segurança do
trabalho: / ''-.i ' i | !

Capital
R$ 500.000,00 (quinhentos milreais)
Capital Integralizado
R$ 500.000,00 (quinhentos milreais)

1 '} -^3 í rt' ^

' Porte /
EPP (Empresade Pequeny

' Porte) /
'ii • i 1 '

Prazo de Duração
Indetemiinado

Titular
Nome

W1LLANDS0N CHARLES RAMOS SILVA

( - V { \ •' ' }
CPF Administrador . P; Início do Mandato Término do Mandato
047.619.91^13,.. . •; ; S':v í ^ ' ,'i 27/11/2017

~ idos do Admlnísbador

^ime
LLANDSON CHARLES RAMOS SILVA

r i. i 1i
CPF I' / ^ ' .Início do Mandato Término do Mandato
047.619.913-13 •• •• 27/11/2017;' !;

Último Arquivamento
Data Número \ . Ato/eventos.
22/06/2020 20200434934 \ '.'-'002/ 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO

'V:.nomé.empresaríal), |;

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Esta certidão tóí emitida automaticamente er
Se impressa, verificar sua autenticidade r\qhüp8'Jt\

MAC2101048860

118/0^2021,.^15:^:41 (tio^Ho dé Brasília).
M.empresa^iLma.gov.br. i»m òoõdígo 9SAEQYCF.

tri

Ulian Ttieresa Rodrigues ti4endonça
Secretáno Geral

1de1



O/l'
1

EM/ítSAI GOVERNO DO|
FACILIuarankAo :

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de indústria e comércio - SEiNC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis ,-,SlNREM
I

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados ,

EMPRESA] OOVEFVdO DOI
FÁCILImaranh&o:

(/

Certificamos que W. C. RAMOS SILVA EIRELI
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2101048933
1 1

i

NIRE 21600068118

CNPJ 18.447.939/0001-64 | !
'i' ' 1

1 1

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

idereçp Completo OLHO DAGUA, 01, xxxxx, OLHO D'AGUA - Santa Helena/MA - CEP 65208*000

Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data

002 20200434934 22/06/2020

223
223

002

20200365886

20190792302

20190368616

26/05/2020
01/07/2019

11/06^019

223

002

20180653962

20180298526

11/09^018
10/04/2016

091
091

002

315
080

20171284569

21600068118
20171284542

20130477508

21101946411

18/01/2018'?-.
18/01/2018 "-y-
18/01/2018/'-y
08/07/2013-^'

08/07/2013

,.\.-

Descrição''

ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO"'
BALANÇO I ' ,
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) '
balanço: , '
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) i
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

TRANSFORMAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO

ENQUADF^ENTO DE MICROEMPRESA
INSCRIÇÃO' ^ I

Estacertidão foi emitida automabcanièntè erh 18/Ó2/2021/às 15:37:13 (horário |dé Brasília).
Se Impressa, verificar sua autentitídade nó httpV://wvvrw.e'mpré8âfaciÍ.ma.gov.br,''dom'o|código XSVCIH16.

Ililliil í;
MAC2101048933

'"cJ-' 'If-p
f.Ullan Theresa Rodrigues Mendonça

'í ií

Secretário(a) Geral,

^ • -

í, ..

o

f
1de1
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PCMSO - Programa
de Controle Médico

de Saúde

, I

I.-Glinica Safíra
oxccl£n«l» cm ««Adc

'||! :

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social i

W.C RAMOS. SILVA EIRELI

Nome de Fantasia - " "ií !; /T#,ENGENHARIA 1
1

- ^ 1

1

CNPJ V. - CNPJ: 18.4479Í39/000Í1-64 1

Endereço OLHO DA AG|JA; ;i!J° 01 K,

Bairro OLHO .

D'AGUA i
GÉP

1 f\\

65.208-000 Cidade SPmJú
HEliENÂ

UF MA

CNAE 41.20-4-00 . Grau de Risco 04- Grupo C - 42
Atividade 11 ' ^ , Construção, Civil
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iviumerodeColaboradores:
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20
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RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

Nome

Formação

Pr. CARLOS EDUARDO ARAÚJO COSTA

- ;f /[Médico dg Trabalho ;;s •
}J' n-.

I CRM . C,,' 8338 i-MA CRFc-: '
1 i 656.489.943-20

tnaereço 1' Rua Miquerinos, .S/N. Ed. Belvéderé. AHtn 9ni
' \ 1

Bairro J. Renasçenca -CEP 65.010 - 4101 Cidade' São Luís UF Ma
' ('

[ •'
1

Telefones: (98),9?t44-?664 / 3381-11;37i/99240-1604
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N° RELAÇAO FUNCIONAL QUANTITATIVO
1 DIRETOR EXECUTIVO • 1
2 ADMINISTRATIVO 1
3 ENGENHEIRO CIVIL 2
4 ENGENHEIRO ELETRICISTA , 1
5 ESTAGIÁRIO DE ENGENHARIA i I
6 MESTRE DE OBRA ,r")í k: ^ ; 1
7 PEDREIRO^ ".i (i !{ ;/ 4 1! /:
8 .ELETRICISTA
9 AJUDAN TE DE PEDREIRO r: .r^-6 r.
10 'AJUDANTE DE ELETRICISTA - • -1.iiy c

i
•v o

''ri i•

í \
/ TOTAL DE CGLABORAPORES; 20
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OBJETIVOS DO PROGRAMA

OPCMSO - Programa de Controle lúdico cjé Saúde Ocupacional -
(k

/...'ílLrr-
tem como principais objetivos: /'T'

r; ' ' i í1 í . íA-ò (' l'
"1

;

prevenir possíveis cianWe/ou agravos à saúde dos trab^áltíádòi;es, relacionados
ao trabalho e/ou:iao ambiente de^trabalhoiwbem comoidétectar/póssíveis casos

de doenças profissionais ou dan^bs^irfeversíveis a sa^ dos colaboradores da
empresa; .• / ^^

- Criar e niahfer uma cultura preventivàadequaâá;; :
- Atuar no {sentido de çrómover asaúde dós tràbajhadòres daempresa;
- Ofereceri {condições para que a empresa IcumpVa a Legislação

"-Trabalhista, no que tange à saúde dotrabalhâdór.

NOTA: Art. 168 dajCLT - Consolidação das Leis do Trabalho •! e amparado pela
i ! \ i|,, I i

ConvençãolSidaOlT-OrganjzaçãolhtemacionaldoTrabalhò-tòdotrabalhadortem o

direito dejer^o controle de sua saúde, de acordo coniios riscos aos(quaís está
•'i'" J\ N, ' s !*!" s"».

exposto em^seu ambiente detrábalho.

Dessa forma, cmhprlndo^a norma, a empresa estará simultarieameritè^aténdendo a
uma exigência legal e.:áó,s:pHncípios éticos emorais que rioAejamjis^açõe relativas
à saúde dos trabalhadores..^ }>./

V -VT/ T

RUA OLHO D*AGUA N^Gl, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, tu|A!&NHÂO, CEP: 5208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMA1L:c0M

TELEFONE: (98) 98161-1499 i^
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•

O PCMSO integra o conjunto de ações que a empresa executa no que

tange à saúde dos trabalhadoresT eideyerá^é^ com o disposto nas
r* -'A jí M ]\ }t íj ' < í o ^

demais NR's - Nprr^aspí^egu!^^^^ Medicina e Segurança do
'•N

Trabalho. /

OPGMSO:deverá obedecer a'um planejamento nó! quái ,estejam previstas
• I j

todas as ações de saúde, a, sérerhr'realizadas pela erhpresa durante o ano,
devendo estas ser objeto do Rejátório Anual do Programa de Controle Médico

de Saúde Ocupacional. /

Sempre que |o\Médico dó Trabalho detectar alguma mudança nos riscos
1 I •" ' ''' '

ocupaclonaisdecprrentesdémodificaçõesnosprocessosdetrabalho.oPCMSO
poderá sofrer altéràções,- liio todo ou emparte. |";i

; j 'i's
São também fatores que provocam alterações nó PCMSO descobertas da

Medicina do Trabalho em relação aos efeitos dos riscos éxistentes, atualização
dos critérios de interpretação; dós exames, ou ainda reavaliações quanto ao
reconhecimento dos riscos. ;! ••

OPCMSO não necessita ser homologado, tampouco registrad^ha SRTE
- Superinteridencia Regional do Trabalho é Emprego! Este documento deverá

serarquivadonaerripresàeficaràdlsposIçãodosAudltoresFfíscáisdpTrabaího
servindo também de^Tônte^d^ da^epipresa, quando necessário, ou
quando houver dúvidas a respàto óe súaapliiraç^ãò!

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA,
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL.COM

TELEFONE: (98) 98161-149^

MARANHÃO, CEP: 6^5208-000
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,'L !|l_A elaboração deste PCMSO é responsabilidade do Médico do Trabalho,

Dr. CARLOS EDUARDO AI?AUdO,CQSTA^CRWI/MA 8338. sendo sua
. ... lU;. yMt AjJíí:,
implantaçao e cumprimento custeados pela empresa.iK

A- A \\ ' , C" T' ,

SegundpaLeglsjáção.aempresadeyerámanterestePCMSp.bemcomo seus

Relatórios Anuajsf Alterações dp .l^CMSO^Atestadòs de Sàúdè Ocupacional,

Exames Complementares„.e; qualquer documento referente a este PCMSO,
-'V " l!'

arquivados por 20 anos, após o desligamento dotrabalhádor.
í!í
«) n. i

I.' f .

íresponsabilidades do empregador
S/•/

( I \ /• /
- Garantir á (elaboração e efetiva Implementação 'do PCMSO, bem como

zelar pela sua eficácia; \ \
1 Í V \

- Custear,) feem ônus^ para o empregado, todos os procedimentos
I t V\ . ' .relacionados aoPpMSO; ;

- Indicar, dentre qs"rriédicos dos Serviços Especializados em Engenharia

de Segurariçate Medicina do Trabalho - SESMT, da empresa, um CpòrcIenador

ãr
P',. ,

í '
I í i

responsávèlrjpela execução doPCMSO;

No caso.dè:a,^empresa estar desobrigada de manter Médico do Trabalho,
1:,' i\ ^y

de acordo com a^^^R/.QA,^ deverá o empregador indicar-Médico do Trabalho,
U. /' V

empregado ou não da êmpresafpara.CGprdenarjp PCM
í( // (s""'» 11 " .'I

Inexistindo medico do trabalho^-na localidade', q empregador poderá

contratar médico de outra especialidade para coordenar ò PCMSO.

1,1 "1

';i

RUA OLHO D'AGÜA N<>01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP:
E-MAIL; T.R.ENGENHARlA@HOTMAl|.iCÒM

TELEFONE: (98) 98161-1499
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Realizar todos os exames de acordo com o documento base - PCMSO.

Cumprir as orientações médícas-decofréntes^dá avaliação de sua saúde e
n i' i !l A

Informar ao Médico Goordenádor-dó PCMSO qüalqúervprobiema de saúde.
^ v. '"'À O"'- ^ li'' .4-'

\'S -V r. 1 ..•'br.

14-"V'.-^

DA COORDENAÇÃO DO PCMSOi •

A Coordenação do .PCMSO é o acòmpanharhento das ações que

compõem este Programa é^deve .ser realizado por Mébicò doTrabalho.
/S-'' / : ~

A NR 07 doiMinistério do Trábaího e Émpregò oBriga a contratação de

Médico Coordenador do PCMSO:
í j \ '• / /
t i >. ;

• para as empfesasflue possuem graus de risco Ie II, e que possuem
mais de 25 (vinte è cinco)empregados. };í - -

^ I '4''̂ 'i .• para as empresas que possuem graus de risco II e IV, e que possuem

mais de 10 (dez)empregados.

Éresponsabllidade^da einpresa o cumprimento dé todas as normas
estipuladas neste PCMSO..

• ^Logo, esta empresa é obrigada a contratar, urn o Médico

CÒGrdenadorparaestePCMSb,poistemGraudeRisçoÍHemais
defuncíQiános.

/.f' // -f'
.•f

A\ kJ

A empresa devejá 'dar,ciência aos seus funcionárids de todas as suas

obrigações relativas às ações-de íSaudé, bérfi como irifoirná-los que, uma vez
descumprindo as normas estabelecidas no PCMSO, ouWicultando, de alguma

RUA OLHO D'AGUA N-Ol, OLHO Q-AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃo) C£P: 65208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL;c0M <-

TELEFONE: (98) 98161-1499

f
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forma, a execução deste Programa, incorrerão em falta grave, passível de

punição, de acordo cotri a Lei.

AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME MÉDICO

De acordo com a NR 07, prirneiramente, ia empresa deverá contratar um

Médico do Trabalho pára ser _o -Goordènadór/désté..'PCMSO. Após essa
\\ íí' V.

contratação, .o~-^Médiçp'-Coordenador deverá ihdlcar^iqüáis Médicos estão

médicos' ...<;>ocupacionais.autorizados
f

reaiizar os . éxames

,y _

! S

ip:\

í •. \

J Vv//li \ .

--7 •
t.. 1:

li
• r' J < I ,

I

fji

i í

i.f '1 1 \

• (

''-r'

f, -s:.- J

RUA OLHO D'AGÜA N^Ol, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEP: ^5208-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARXA@HOTMAIL.1

TELEFONE: (98) 98161-1499



IH|N4C5IHrNj|>4>^m>Ow

PCMSO - Programa
de Controle Médico

de Saúde

DO DESENVOLVIMENTO

Clínica Safíra
cxcciúnelft cm saudc

PROCEDIMENTOS MÉDICOS OBRIGATÓRIOS

EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS

{k

De acordo com. o Item 7.4-1 da NR-7, démonstradpmo Quadro I, a seguir,

)s os funcionáriosindependentemente ^dp cargo ou função que ocupem,

deverão se submeter aos Exames Médicos Ocupacióhais Admissionais,

Periódicos, de Retorno ao Trabalho, de Mudança de [função è Demissionais.

EXAME . ' PERIODICIDADE i:; ^FINALIDADE

Admissional T ,
Antes da data de

admissão

Avaliar o estado de saúde

física e mental para o
; exercício da função.

Periódico :
Anualmente para todos

os funcionários

identificaríalterações nas
condições de saúde do

trabalhador, de nátürèza
ócupaciohal, ou não, e

orientar ações corretivas.

De Retorno-áo Trabalho .

NO 1^ dia de volta ao

trabalho, em caso de
ausência igual ou

superior a (30) trinta dias,
por doença, acidente de

qualquer natureza e
parto.

Ayaljar o estado de saúde
['física e mentalpàra

reassumir suas-furi^es.

De Mudança de Função^ Antes da data de

; • mudança de função

Avaliar 0(éstãdó de saúde
físicáié-mental para assumir

i.WV!
, a outra função.

Demissional
Por ocasião da resóisão,
do contrato dè trabalho

^ahiinar as condições
gerais de saúde do

trabalhador.

Todos esses exames serão realizados de acordo com o ifem' 7.4 da NR-7 em viqor
í!l '•; ' ' ^

ANHAD, CEP: 6
M

RUA OLHO D'AGUA N'>01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MAR
E-MAZL; T.R,ENGENHAR1A@H0TMAIL:

TELEFONE: (98) 98161-1499
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I I

Embora o MTE - Ministério do Trabalho e Emprego - aceite como exame

demIssIonalqualquerexameocupaclonaIreallzadoemateQpdíasantesdadata de

demissão, para as empresas^de graus^de rispotill e IV, ejem até 135 dias antes
? I, ' ' i

«íi.X ^ I'. II

da data de demissão^ para^asiemprêsas de grâus'3é riscõ^i e II, recomendamos

realizar semprp^^ Oa exame^ demissional, pois ex[sternivá^^^^ patologias ou
il, I

situações que^podenh'se manifestar nesteJntervalo detempo.^^^

Quandoissoocorre,émuitpprQváyélqueàémpresaténhaproblemascom
ações judiciais ajuizadas pelos séusex-empregádós. ?: 'i

^ - 'Jf? I I

% ^
. 1^ 4-

PROCEDIMENTOS MÉDICOS COMRLEMENTARES
I': I I

i 'l \
• '1 1 ^

Com oobje^iyo'-de facilitar a implementaçãò;deste PCMSO e a execução
das tarefas relativas às:^ãções de saúde, encontram-se especificados, ao finai

n>f I

deste documentof todos os^procedimentos médicos quej deverão sercumpridos,
M

de acordo com cada função a ser exercida pelo erhprégado.'
Uí

.1 11

NORMAS COMRLEMENTARES:

\ Ã M .a

Tf

%ij

independe das normas ^determinadas neste PCMSO, (caberá aos

iii. ^^--.#1.. ..
ii-

empregadoSi principalmente áquelès.què são treinados ém PrirneirÔs Socorros,
" í''' !!

e aos membros^^-dãjííQIPA ou Trabalhador Designado,! assim como aos

empregadores, buscarem ã^excejència no cumprimento (dai^Legislação referente
/lí íl. ij tf ij

à saúde dos trabalhadores,^bém comov a cohscíéhtizaçâo de todos quanto às• ^ " ij jI
ações de prevenção de acidentes que norteiam os procedimentos de Saúde e

Segurança do Trabalho.

RUA OLHO D^AGÜA N<>01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, P1ÂRÀNHA0, CEP: 6U(
E-MAIL: T.R.ENGENHARXA@HOTMAIÜCÒM ^

TELEFONE: (98) 98161-149

8-000
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MEDIDAS CORRETIVAS

Casosejamídentífícadasanormalídadesnosexamesmédicoseavailações

clínicas, o empregado^deye/ser(afastado de-,trabalho, orientado em

relaçãoàemlssãodaC/^Tè;ernsegulda,encamlhbadoàPreyldênciaSocial.

Procedimento: V ^ '
\

Admissíonal: será comunicado áo Setor de Recursos Humanos, ao SESMT
/'' '• 1-^,'

ou ao responsávei.da empresa, informando o nívei-dé comprometimento em

/,

conforme a anohialiaavailáda.
I ( -í ,•
I l '*'• \ /

Periódicoisendóestabélècidonexocausalcomoagehteámbientalexistente no

posto de trabalho, seráxémitida uma CAI, sendo o^coiaborador encaminhado
i í \

para um Médico especialista para tratamento. Caso seja necessário, o
l > '

colaborador seVá afastadodá área onde o agente causadorestejapresente.

Mudançã^^de Função: caso o trabalhador apreseritéíaiguma,>altèráção que
possa éstaY relacionada à função que elé exerce atualmente, opròcedlmento

deve ser Igualjao periódico. Se a alteração apresentada puder;ser agravada

OU for impeditivBpafà amova função, a mudança não^será.autorizada.
'i; "'fr''/

.. ..r-,' ..•/'Vi

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, RANHÃO, ÓEP:
E-MAIL: T.R.ENGENHARZA@HOTMAlLXOM

TELEFONE: (98) 98161-1499 7
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Rotorno ao Trabalho: Se o trabalhador aprosoritar,alguma alteração

{{

provoque a inaptidão dele, o mesmo deve ser reencáminhado à Previdência

para perícia médica.
!'• li
I. !

Demissionah^o ícolaÉorador:..com ^doença íprofissionai' tera seu processo

VK

^ S-'-. il' i i j" /'}
Noscasosdèdoençasnâoocupacionàis.seráencamiríhádoparaumMédico

fí O Â- /y

"•i' ^ ^ V .

especialista para emissão de parácertécnícO:

DO ATESTADO DE SAÚDE OCUPAÇroNAL

'ii'

r I !

:i-í

íri
I" I I•1 V\ .

Após a realização do^ exame médico do .empregado; iserá expedido o

atestado de saúdè jocüpaçipnai em 02 (Duas) vias.
7

: I 'I

' Umã"via deverá ser entregue ao empregadof| mediante assifíâturá'do
í4 y i'' 'li • •mesmo e recibo; jaoutra vla'^o atestado deverá ficat;; arquivada na empresa, à

, • 1' |''s ' ' ''
disposição da Fiscalização da Superintendência F^egiónal do Trabalho e

Emprego.
;A

V-- 'i. \

11

«; , I

i!i '̂1!!' ? li.

DO RELATÓRIO ANUAL DO PCMSO

n I

#• 'ím; • %
i';- !( y %

Decorrido,ò^prazo de 01 (um) àho de vigência'do ,F^GMS©, deverá ser

Cs,

elaborado o Relatório^Anual do Programa de Contrplètj'Médico de Saúde
(| Cj jf" ''11 f.! j»'

Ocupacional.- / 5'i

\l jt s,í,^ ,/ li - liji , ,
Esse documento conterá todas ás^^atividades desenvolvidas durante oano

pela empresa, na área da saúde dostrabalhadores.

• '!il l'li-'""' |} i' I!

i I

o Relatório Anual promoverá a constante atOalização do PCMSO,

RUA OLHO D'AGUA N^^Ol, OLHO D'AGÜA, SANTA HELENA, MAR NHAO, CE
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL'.CO

TELEFONE: (98) 98161-1499 ;:
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•! 1 • , •

adequando este Programa com outras medidas e/ouiaçòes básicas de saúde,

jquetenhamsldoexecutadas.deacordocofnoseveniosoçorridoscluranieoano—r?
empresa, e/ou por notificação do Auditor Fiscal doTrabalho.

EmconformidadecomoquedeterminaaNRps.oRelatprioAnualdeverá ser
apresentado e discutido nà CIPA^J Comissão,,!nterna de Prevenção de

Acidentes - ou-ao^TrabaHiádàr^^bésígntdtí^ ^áérkò responsável pelas
satribuições dafNR 05_.i^Lrma cópia deste documento deyerâ"S|r entregue a esta

t-- I V " : I ^
Comissão ou alesteDesignado.

DO PPRA
>-

r« 'V tf

/ /
A

/f

. I li

I

'-"h í''l

•l-.

Este docume'hto foi elaborado considerando as |informações contidas no
Í1 \N V-. 1 ; iPPRA - Programa)dé. Prevenção de Riscos Ambiéntáis! que é parte Integrante

deste PpMSO.

V; T 1
li

... ir- .
biológicos) que podem ser encontrados no ambiente detrabalho.

'• r ' y;—- -•••. - "i< \ \ -

.químicos

A elabqração^dò f?PRA é uma exigência do Ministério do íFrabalho e
\ <' ';x, -<"• illj •' I i

para assegurar a devida pfotéçãó^dè seuse |

importânciapara a

empresa, haja5.vista que é através da^implàntaçãq Programa que o

empregador tómafá^conhecimento das^rtiedidas a serem ^tomadas para garantir

odevidocontroledaexppslçãpjdeseusírabalhadoresaosagenfescierisco.bem como

h

lil ' i I
li I I

DOS PRIMEIROS SOCORROl

11

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, C^; 65208^000
E-MAlL:T.R.ENGENHARIA@HOTMAZL:pÒM '

TELEFONE: (98) 98161-1499.
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Em relação aos Primeiros Socorros, todo estabelecimento deverá:

• Estar equipado com todo o material necessário à devida prestação

de primeiros socorros, considerando-se as características da

atividade desenvolvida peiaempresa;

• Manter esse material em local de fácil acesso e aos cuidados de

pessoa treinada para esse fim, isto é, uma pessoa que tenha

recebido treinamento específico em primeirossocorros.

MATERIAIS QUE DEVERÃO COMPOR A CAIXA DÉ PRIMEIROS
(

SOCORROS:

o

ataduras de gaze e-,algodãohidrófiJó /•

ataduras decrepòm,^ V. IV

bandagem;
"•'s }

bolsa para ágúáquente/fria;

compressaslimpas; ,

\ 'V '

""V
ê' J}

íl
compressas de gaze éstérii corrium e do tipo semadésivo;

f y" y'"" ^
curativooclusivo;/\ / • ~ " ' ' " '

' -N \ ' '

esparadrapo ou fitàadesiva:.

faixa elástica (para eritorsés notomozeio);
!f \( ki .

faixa triangular (paraentorse no tornozelo ou lesões qobraço);

frasco de sorofisíológico;
{ í

líquidoanti-séptico;

luvas deprocediméntosy

sacosplasticps: •
V,

talasvaríadas;.

tesoura sempqnta;'."í-ís

'a,.... {/ d ff
BLCrunc: 90X0J.-X«*99

^ "! i

r
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTRAS EMPRESAS -
TERCEIRIZADAS

A

A empresa poderá necessitar ^da prestação de serviços de outras

empresas,como,porexe,nipjp;seivíçÔsdévigiJâhciá;âélimp&^^ de
dedetização, derniapS^e-obra temporária, de construção ciyiletc.

No ato^^da contratação, a empresa deverá exigir da empresa contratada
a apresentação dós seguintes.prpgramas e^doçumentos::

• PCMSO - Programa dé Controle Médico dp^SaúdeOcupacional;

• PPRA^;Prógrama dé Prevenção de RiscpsAfnbientais;

• Atestado de Saúde Òcupacional dosEmpregados;,
; I W // I i'

• Ordem |dé\Serviçp sobre Medicina e Segurança doTrabalho;
j f 'i. 1^' I '' '

.. ^LTCAiTí- Laudo Técnico das Condições Ambientais deTrabalho;

• PPP - Perfil PrófissiográficoPrevidenciário.' >

Essa exigêriçia é de suma Importância para a ernpresa, pois, ao contratar
li "i 1 ,

osserviçosdeoutràémpresa,tpriia-sesoliclariamenteresporjsávelportodasas
reclamações^e problemas trabalhistas que as empresas :contratadas;yenham a
ter. J

A responsabilidade solidária significa que as ações judiciais'ajuizadas
ir' y

í,bem

como qualquer problerharjunto à Fiscalização da Superintendência Regional do
yj/ ^ _ a;'"""!''

Trabalho eEmprego. 1;

o

Agindo dessa forma, isto é, cobrando de suas contratadas que estejam .

regularizadas nas áreas de Saúde e Segurança do Trabalho, a empresa poderá /
evitar futuros problemas judiciais.

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D^AGUA, SANTA HELENA, M/ RANHAO, CEP: 65^8-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL.

TELEFONE: (98) 98161-149^
[^OM
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' \

i/ -í, o

t "o

.V
. '••• / /
// •• II

PROCEDÍMÉNTOS MÈbiCOS
i ' I

jí^r 'Uif-í

}-.
.X

1,\
.^-

DCUPACIONAISEI j \ /. > - I,. . ,
! j '^\ // '• li'* I! ( I

COMF^LEMENTARES DE ÀCÒRQQ
COM C^DA FUNÇÃO EXISTENTE NA

7;

jjr
<K -p

fj // -,/V /y ;.. yy-:f

" - ^ (L KM
í' Ü I ",í .1'

a •

RUA OLHO D'AGUA N<>01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MÀRANHAO
E-MAIL: T.R.ENGENHARlA@HOTMAlÍ:/COM

TELEFONE: (98) 98161-1499
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Observação: Periodicidade do Exame Médico Periódico - Anual

f

OBERVAÇOES PARA O MEDICQ

NOEXAWIEPERIODICO-AlémdoexameclínicogeraI,deverã'9serfeitososExamesComplementares, de acordo com^a periodicidade, ou jóutros. a critério médico
levando-se em conta as po^ssívSís^queixas áotrab
NO EXAME^pE?RET(^RNpiÃp TRÂBAlÍHd^-^Òs^éxanies^compIementares serão
solicitadosj critério médico '̂tendo em vista a função dotráóãlhador.
NOEXAMÉDEMUDANÇADEFUNÇÃO-Alémdoexámecíírifòbgéral,deverão ser feitosos Exames Complementares solicitados para Admissão^na,Respectiva Função.
NO EXAM^bEMISSIONAL -pCéxafnes^^cpm além'ábs solicitados a

critériodoMédicodoTrabalho>levahdò-seemcòntáaspossíveisqueixasdo
trabalhador, e o tempo^ deçorrido desde o último èxàme,;ócupacional.

' A'J ' tíiNx I l
1/

OBSERVAÇÕES PARA A EMPRESA
Os funclon^os^everão re^er ümàxòplá dòjàteétádo^ ocupadonal e dos
exames complementares a/jqüeforemsubmetidòs:
Deverá ser elaborada urnáòrdem de Serviço para cada ifui^ãó existente na
empresa. delaoordó.corrtáNR-01.

í..>!

•5/ t

u

'Ni-

• h
•

il. .
.4' -•)

•• l\ /'í Pfí^-

i! I
li'

1 I

,<• f li

I ! I :

' V I L

Víi-'
i !

1: 11

I : I

V*--"
< V

A f. í

'%:^4

RUA OLHO DAGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MAR %NHÃO, CE
E-MAIL: T.R.ENGENHARlA@)HOTMAIL.CÒM

TELEFONE; (98) 98161-1499 \
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SETOR FUNÇÃO
Administrativo Diretor Executivo
ATIVIDADES JORNADA DE TRABALHO

Participação de reuniões com os
empreendedores, organizar as obras, fazer
pagamentos dos fornecedores e coláboradoresrr?

. /? l( 11

. o 08 horas
(^ 'j

^ > t 1

aV .i í LOCAIS.DE trabalho y .1 ^
Canteiro de obra / Execução dás obras de refonna na unidade de tipoíogia<B-09 do Sest/Senat

AGENTES DE RISCO POSS VEIS-DANOS A SAÚDE
Físico t\ , w Ausente y Ausente
Químico .Ausente ;' i," Ausente
Biológico ^'',.-'Ausente' '• ; i Ausente

PROCEDIMENTOS MÉDICOS . '
PROCEDIMENTO ' PERIODICIDADE : FUNDAMENTAÇÃO

Exame Clínico Ocupaciorjal '
•< r'

' Admissiohal/Anual/Retomo
ao Trabalho / Mudança de

.Função / Demissional'

q •
1 NR 07

Rr i. ;•. , •'

f-A
%>• Y

! i \\

i; .<4
' i V,'

. \

A -3

y

.-v' Á

r\

i
-J

i) \
A J

> •••• -.'

-V i-'

>-ç

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MÀRÀNHÃO, CEI^: 65208-000
E-MAlL:T.R.ENGENHARIA@HOTMAZLÍ:OM ^' 'Ty

TELEFONE: (98) 98161-1499
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i

SETOR JPUNCAO
Administrativo/Canteiro de obras Engenheiro Civil

ATIVIDADES JORNADA DÊ TRABALHO
Acompanharedistribuiraexecuçãodüsservlçospara os
pedreiros e auxiliares de pedreiros, para que saía de
acordo com oprojeto. ís

/f íj _f jj

K- '̂"à E ^
.'-A íl- K^-

1

X/ :Í08 horas
i; /y -a-'*'-..'

1 J ..
y-, V, \V.U LOCAIS DE IR \BALHÔUv /4i ^-v

uanieiro ce oora^/ txecuçao das obras de reforma na unidade de tlpoloaià B-09-doSfist/fiftnpt
AGENTES DE RISCO - " ••• V POSSIVEIS;DANÔS A SAUDÊ

hisico ' Ausente ,' Ausente
Químico Ausente. : i! Ausente
Bioiogico A / >' Ausente. , 'j; i Ausente

. ..--PRC CEDIWIENTOS MÉDICOS SM ;
KKUUtUlWltNT.O / / periodicidade FUNDAMENTAÇÃO

í- y
Exame Clínico Ocupácionai /

^ í •, i?

y#!llniissjonalA
/' Trabaího / Mudança de Função /

Demissioiiàl , 11
NR 07

! !

\

r
A

V.

A--' ^fò r^- .f-f- ^y'"Vv
,r ?'
n u

; t

'•i-/

1 i •')

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEi^: 65208-ilOO
E-MAIL: T.R.ENGENHARÍA@HOTMAIl[.COM _ /

TELEFONE: (98) 98161-149!
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SETOR FUNÇÃO
Canteiro de obras .. Engenheiro Eletricista

ATIVIDADES- / ,1 JORNADA DE TRABALHO
CooixlenaçãoeacornpanhamentodaexeçÇiçãodosserviçps"^Ç-
pré-estabelecidos no.-projeto/ parál, que--'saia'•^"coriformè
acertado. ''v. >A\\ \\

é '-.v

\\ \ ...

(/ / V-/" -
'••-S:,--. ' ' '1 !í"»

i\ j-'- 7', 08 horas
-.u ' •'?'! y.- -*-1

' "'VX

LOCAISDETRAE ALHO, ;
Canteiro de obra / Execução das obras de reforma na unldade.de tipologia B-09 do Sest/Senat

AGENTES DE RlSeO ' , POSSI VEISDANOSASAÜDE
Físico Ausente !l;l •<; Ausente
Químico /, • Ausente '•/ li ' Ausente

Biológico / •" -Ausente IA í ! Ausente
1 PROCEDIMENTOS MÉDICOS '

PROCEDIMENTO, /' / PERIODICIDADE FUNDAMENTAÇÃO
• } "s. .
' I

Exame Clínico Ocupácjonál,/\
/Admissional / Anual / Retomo ao

/.Trabalho / Mudança de Função /
Demissional

NR07
1

\ í>

*, ;

' /
I

1 !
i »

c

-i f

V\. .-y !

a
W^.. ,V )•'

tí. ,
0 1'; .f-f,

í. n. \\
'V''' :[ i

•f. S t'

i "i

s";

- i

y)

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA; flARANHÃO,^EP: 65^08-000
E-MA1L;T.R.ENGENHARIA@H0TMAIL.CÒM

TELEFONE: (98) 98161-1499
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SETOR ' EUNOAO
Canteiro de

obras
Mestre, de Obras

• ! i
ATIVIDADES JORNADA DE TRABALHO

Gerenciamento do canteiro de obras

t' .-n^"
.. ''7 i; '-li If

1 i!
ii7, ^ : 108 horas

. I V, íjLÜCAIS.DE trabalho /r ! -
Canteiro de obra / Execução dàs obras de reforma na unídade de tlpoloãiá3-09 do Sest/Senat

AGtNIES DE,RISCO POSSÍVEIS. DANOS A SAÚDE
risico U Ausente ' i r . ''?i Ausente
Uuimíco íà / .r-AusentOs ; '! \\i Ausente
biologico Ausente- Ausente

PROCEDIMENTOS MÉDICOS .7
PROCEDIMENTO PERIODICIDADE , J '1 FUNDAMENTAÇÃO

Exame ClínicoOcupacionai'
' Admissíonal / Anual / Retomo

ao Trabalho / Mudança de
Èunçâo / Demissional"

iir'7i
4 NR07

h-]\ \

t.i \ l
1!
í I

í "í

^ i

í

\ \^--r

M

í-b ff ^

) )
' ' 'J

í 't. )

^Ir^" V

'k.. y/
--'' ' - >"
'X /:a^'

j.,—«-i?--.,

'f'f // U íj
/•>•

^•t (:í
.í'/

^ '̂̂ 5 ; -^7'' ] f
.í-- i.' •{ ?

I

Ji «r'ò,'Tk i '-j ,
iTrllT.XS-/ '

I I >i
K'

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA MAiÒ^NHÃoACEP:
E-MA1L:T.R.ENGENHARIA@H0TMAILLCÓM ^

TELEFONE: (98) 98161-14^9
8-000
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SÊTOR função
Administrativo Administrativo
ATIVIDADES JORNADA DE TRABALHO

Organização dos documentos dos colaboradores

,,1 .'f'Ú rf }/
^ ' í» {t ;

'08 horas

^ >; r.LOÇAIS.DE trabalho^ í
Canteiro de obra / Execução das obras de reforma na unidadè.;de tipológía-B-09 do Sest/Senat

AGENTES DE RISCO POSSÍVEIS: DANOS A SAÚDE
Físico f\ %'O' Ausente ,-i Ausente
Químico s'̂ J . Ausente... Ausente
Biológico Ausente Ausente

PROCEDIMENTOS MÉDICOS
PROCEDIMENTO / PERIODICIDADE ! FUNDAMENTAÇÃO

Exame Clínico Ocupacional
Admissionai / Anual / Retomo

ao Trabalho / Mudança de
Fuhçãd / Dèmissiónal ^ _

«.Vi,

:í ,i.' ' !

"7/- \>

íí ò

/ '

\ ^ / /

'-•w. --f' ^ í

•'•'•

t' - í' J i!
l-

i ) i

. V.j-

/ V '• 'I >

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D*AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CEBr^^ÒiS-OOO
E-MAIL:T.R.ENGENHARIA@HÒTMAIL.COM /

TELEFONE: (98) 9816^4499 ^
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Clíriicsa Saíira
c\fici6ncta cm saúde

U >

i
-í/

\

SETOR FUNÇÃO
Canteiro de

Obras
Ajudante de Eletricista

ATIVIDADES JORNADA DE TRABALHO
Auxiliar 0 eletricista

o

.>V Ij

'f •> 1,
(,v,^ y 08 horas

;/ ,T^/ \ i LOCAIS.DE TRABALHO / r I o
Canteiro de obra / Execução das obras dê reforma na unidade de tibolodia B-09 do Sest/Senat

AGENTES DE RISCO possíveis. DANOS A SAÚDE
Físico ?'( Ausente . -Ausente
Químico \\ ^ _Ausente Ausente
Biológico ; . Ausente.. ^. i' ! , Ausente

PROCEDIMENTOS MÉDICOS i
PROCEDIMENTO ' - ' PERIODICIDADE FUNDAMENTAÇÃO

Exame Clínico Ocupacionál •
^Admissipnal / Anual / Retomo

ao Trabalho / Mudança de
Função / Demissional - -

1

NR07
'I'r iv 1

M\\

! 1
í-. -í
}>j

• "j

/.C>/ -vr' ''>^1 •'y .O''"V

'Z íçOVu..
>

••f-'' /?' if iJ
•:/. ii /• ^

' 'i'

if

^, Q)
' .

-ò

'•:-J•lirsj

RUA OLHO D'AGUA N®01, OLHO D*AGUA, SANTA HÈLENA, MARANHÃO, CEP: 65^8-
E-MAIL: T.R.ENGENHARIÁ®HOTMAIL.COM ^ Z

TELEFONE: (98) 98161-1499 i
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í

SETOR FUNÇÃO
Canteiro de

Obras
Almoxarife

1

ATIVIDADES JORNADAiDE TRABALHO
Organização/distribuição de equipamentos e
matérias. ^s-.

«fVlt'
í( a U ''•<*

/; _ ' '
f A "')08 riòras

\ A . V LOCAIS C E TRABALHOU : .U r; .
Canteiro de obra./ Execução das obras de reforma na unidade de tipologia B-09 do Sest/Senat

AGENTES DE RISCO / . POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE
FiSiCO .-Ausente-. • . r • 1 'v: Ausente
Químico ^Aúsente . i' 1 Ausente
Biológico / ;Ausente Ausente

. PROCEDIMENTOS MÉDICOS
PROCEDIMENTOA- / PERIODICIDADE ^ FUNDAMENTAÇÃO

/'' /'•
i V

Exame Clínico Ocupacional
Adrnissiqnal /Anual / Retomo,

aó,tfabalhò7 Mlüdàri^^dé"
/Função / Demissional"

z.
o

•>J

•C,r- -1.,

t
. I

' !

, 1

í I
í I
. I
' I

i !

-X

M

\ ' / J
\ \ i

f
""T

/f' // ;

S"i

'' "ii

Vi
- V-/

? \i ^

r.\ /•

'•> {\^ ^
;Bt"3

V

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D*AGUA, SANTAyELENA, M;
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMAIL.

MARANHAO, CEP: 6^208-000
CÒM

TELEFONE: (98) 98161-1499
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f

SETOR IFUNCAO
Canteiro de Obras Pedreiro!

ATIVIDADES > /' ]/ JORNADA DE TRABALHO
Executar os serviços de,construção ^previstos/no
projeto sobre onjentaçãorf cios'i 'engenheiros
responsáveis. 'í\ l-.-' '

í

/. "--X ro
íu- /• Íí.'

/ i08'horas

V\ 2 LOCAIS.DET RABALHO !, // \
Canteiro de obra / Execução das obras de reforma na unidade de tipologia B-09 do Sest/Senat

AGENTES DE RISCO / / POSSIVEISiDANOS ASAUDE
Físico / Ausente Ausente
Químico / /'Ausente • Ausente
Biológico / Ausente íií-._ Ausente

^ PROCEDIMENTOS MÉDICOS i í M
PROCEDIMENTO / / PERIODICIDADE. 1 FUNDAMENTAÇÃO

J . 'i
Exame Clínico Ocupaciohal,

« i ' \

Admissional / Anual / Retomo
áo Trabalho / Mudança dê

/ /' Função / Demissional .

1 '

• ' NR07
I 1

. S

V ' "X.

í.'

; 1
; í

/

/ y. '•

<f'

••• /- ii i; v-

> *1

0 J'
1 'f ••>'J

J
j^. >!

' V'.

} I

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HeVgNA, MARANHÃO, CEP: 6^8-^00
E-MAXL:T.R.ENGENHARIA@HQTMAIL.cbM /

TELEFONE: (98) 98161^1499 ' ^
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Clinica Síifira
;i^xccten«1a cm ««údc

A

SETOR FUNÇÃO
Canteiro de

Obras
Ajudante de Pedreiro

ATIVIDADES o í r 1, JORNADA DE TRABALHO
Auxiliar 0 pedreiro .<v " A

Ç: /tA\ i ^ S-' . 1'

í' Ã' 'i "•'
V. Vi

-V' // (os horas
í.;...—1 • • Tj

Á !//
\ , A i:» LOCAIS C)E TRABALHOU i; .4'. 7 ,

Canteiro de obra'/ Execução das obras de reforma.na unidade de tipologia BrOQ-do Sest/Senat
AGENTES DE RISCO POSSÍVEIS DANÒS A SAÚDE

Físico .-Ausente- 1 ,; ' Ausente
Químico Ausente 1 Ausente
Biológico / Ausente Ausente

' PROCEDIMENTOS MÉDICOS i ;
PROCEDIMENTO. ' PERIODICIDADE 1^ !FUNDAMENTAÇÃO

Exame Clínico Ocupacipnal
Admissionál. //Anual / Retomo ,

aqTrabalho / Mudán^ de
/ /•'Função / DemissionaF

'1! i!
NR 07

V V-
V

í i w
IJ \\

" í

; I

1
; '{

•-

L__ ...

•y -i
..v'̂

••v.. " i

A. ^
*V

/f /' pyi
•n'.

RUA OLHO D'AGUA N°01, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHÃO, CERr^52Í)8-000
E-MAIL: T.R.ENGENHARZA@HVrMAIL.CÒM i ^

TELEFONE: (98) 98161-1499

M • "

V-/

/ V

I'

ll^-'



STS PCMSO - Programa
de Controle Médico

!; ;
S!
^ 'r

de Saúde
Clínica Safira
oxcolfncla cm s^údc

/V
<

PLANEJAMENTO ANUAL DE AÇÕES DO PCMSO

Descrição da Atividade -20200 ,./•
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Levantamento de /Dados \y é
Informações para Elaboração do
PCMSO

X

K. .
• ' •%/
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/y*

'

Levantamento de Dados e

Informações para Elaboração do
"^latórlo Anual do PCMSO - .

. '20

X-" - i

/' ' 41 '

Elaboração do Documento Bàsé do
PCMSO i j

X
...

— - .

liil '
1'

1

:"

Elaboração do Relatório Anual do',
PCMSO-2020 i! \\

• 5 ^

/ ' " ' 1
• r

/ /
' '1

Fornecer Cópia deste PCMSO, pará o"
funcionário designado da CIPA

''
X 1

Exames Admissionais • i X X X X X X X :x
Exames de Mudança de Função X X X X X X X X

Exames de Retorno ao Trabalho X X X X X X X X

Exames Periódicos • I X X X X X X X :X

Exames Demissionais ^ :x X X x X X X ÍX

Exames Compiementares (de acordo,
com as especificáções^das funções) X X X X X X

,iA

X
1

X

Treinamento em Primeiros Socorros ••
•

írecer TreinamentcFsòbre osRiscos
ntificados no Ambiènte^Jantes da

Admissão e PeriodicaYnent^) bem
como a Correta Utilização dòsÈRrs.-/°

X X X X X X

i
1

Xk
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1

(
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Realizar Palestra sobre Proteção;
Respiratória aos Empregados
Expostos a Agentes Químicos
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RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES GERAIS

A

De acordo com a Portaria 3.257 do.Ministério do Trabalho e Emprego,
11recomenda-sequesejamâdptadas.naempresa.medjdasrestritivasao

hábito deXfumap, espfecialmêrife ém^^ambiéntes! fechados, nos quais a
\> c. I'

ventilação \patLiral seja reduzida ou sejam yadptádqs sistemas de
condlciqpamento doar. |,

Recomenda-se, no^Çasó de haver fumantes h,a èmpresa, que sejam

delimitadas áreas"restritas^para osmesmos. I; i;
' • 1:- :;r

Conforme o dispostorha Portaria 3.195 do Ministério do Trabalho e
r>, s / '

Empregó,! rèçomenda-se a realização anual de Campanhas de

Prevenção àAIDS; /
! j v

Nas Campanhas'-de Prevenção à AIDS, as seguintes ações são
i i X 'li- !

recomendadas: palestras e debates, divulgação educativa através da
1 ' 'i•

lmprensáfaladaeescriJa,confecçãoedistrlbulçãografuitadecartazes,
j í . ;J

livretos, çàrtilhas;;fojhetos e dem relacionados com os
l» • . .1)1' .

^objetivos da campanha e exibição de filmes e "slides" sobreJpassunto.

Árerripresa não deverá arquivar os atestados dle sàúde oçupacional de

TV

seus .erfipregados sem suas assinaturas, sob pena de,, incorrerem em

prática írpassível^ de multa, quando dá 'y fiscalização pela

Superintendência Regional'd Trab^ho.eEnnprègo!
Aempresa é proibiciaÍ'porLei, 'de splícitaf-'o1este de detecção do vírus
HIV a qualquer empregado(a).

RUA OLHO D'AGUA N^^Ol, OLHO D'AGÜA, SANTA HEI) MARANHAO
E-MAIL: T.R.ENGENHAR1A@HI IA1L.COM

TELEFONE: (98) 98161 99
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TodoEPI(EqulpamentodeProteçãolndlvjdual)adquirídopelaempresa
i

deveráconteroCertificadodeAprovaçãoexpedIdòpeloMinistériodo
i' ' i

Trabalho e Emprego, -f ç' ,

No-/

O

I ^
! "1

/ /

A empresa deverásélabòraríe,manter átualIzado^^^ò-PPP - Perfil

ProfissIográfiçpÇréVicienciário de todos os^eusémpregados.
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RESPONSABILIDADES REFERENTES ÀREALIZflyÇÃO DOS EXAMES
MÉDICOS OCUPACIONAIS I

O

/ D ' >
Empresa - Recursos IHumanost. ^

1- V li
'í 'li /j )7

t. X)
l,\• Encaminhàr tos "empregados para Canalização dos exames

adrnlssíonais, periódicos, demissionais, de

de Mudança deFunçâp/^ / /

^etornoáo Trabalho e
-i

Empresa - Geíerítes
I

í :i

Garantir a llberaçãáe o comparecimiento dos empregados para a
1 i \ t' '1

realizâ^o,dos exames médicosocupacionais;'
^ 1 \ / . I'
\ ! \ \ / . • '

.---.rr..n:3 i "1 (

Médico do Trabalho
í - i.

Realizaros Exames de SaúdeOcupacional; \\
\ j "'i • r,

Emitir Qs Atestados de SaúdeOcupacional.

Empregados ...
''í . j ; c f• ^^Gòm^arecer e submetèr-se aòs exames de saúde obupàcional nas

datas'^déconvocação.

/•*-A
fv i "V

-í a ; •
Yr' h

'/ 'T/ -<;>
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CONCLUSÃO

i Clínica Safira
{< ;<>x«el£n«la cmu «*ü<Sc
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A

•

AempresadeverácumprírestePCMSGeacompanharasuaimplantação, a fim
I <

de promover a saúde de seUs empregados/bem como de cumprir a Legislação

j! // 3*

1,y1 '̂
J.'*" >•%•-

i I •*

referente à Saúde,doTraBalhador./ -•
^V. V, oy

C ' "L

OPCMSp,umàVezelaboradoeaprovadopelaemprésá,'adqüireforçade Lei,
'"O, •' _ ' I 'vj

devendo o empregador cumpri^lò em sua totalidade^ s'ob pena de incorrer

'wJ:,
/" .

V

K
•j

./y j

t.j 'í

f J ^'I

' São Luís, 23 de;Julho de 2021

^ (SJmkSi^
CDOOTM««1NO/ lítICOOOTMtílHO /7

CJr: CARL'bS EbUAROâ^RAÚJO^
Médico do Trabalho

CRM/MA-8338

O empregador assume total responsabilidade pela;implantação das
'li ^ I >

medidas e normas êstàfièíecidas íiestePGMSÓ;

fr'
- Al.

h '• i' lí

//

í'! y '7

PEDRO ALCEU MARTINS DE ARAÚJO '
CPF: 041.530.953-03 1

CREA:11105DI\/1A

ENGENHEIRO CIVIL

RUA OLHO D'AGUA N^Ol, OLHO D'AGUA, SANTA HELENA, MARANHAO, CEP: 652(^90
E-MAIL: T.R.ENGENHARIA@HOTMML.COI

TELEFONE; (98) 98161-14^
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Número de

Empregados 14
(QUATORZE)

IPREENDIMENTO

1.1. Identificação daEmpresa
Nome: W. C RAMOS

CNPJ: 23.571.419/0001-07
CONSTRUÇÃO CIVIL Grau de Risco: 2 (dois)

1.2. Localização / Endereços/
Contatos Localização:
AV PROF° CARLOS CUNHA, N° 2000, JARACATY, SÃO
LUÍS-MA, CEP 65076-820

Regime de Operação
-Semana Inglesa
-Turnos Alternados

Jornada de Trabalho

- 44 horas semanais;e
- Escala de Turno pré-definido

A

Fonte:' Googie Earth, 2018
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1. Introdução
Este programa foi elaborado de acordo com as diretrizes da nova redação da NR-9, estabelecida
pela Portaria SSMT 25/94 (de 29.12.94, DOU de 30.12.94, republicada'em' 15.02.95).
As ações do PPRA devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a
responsabilidade do empregador, com a participação dos trabalhadores, sendo sua abrangência e
profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle.
O PPRA é parte Integrante do conjunto mais amplo das Iniciativas da' erripresa no campo de
preservação da saúde e da Integridade dos trabalhadores, devendo estariarticulado com as demais
normas de Segurança e Medicina do Trabalho, em particular com o Programa de Controle Médico
da Saúde Ocupaclonal -PCMSO.
Seu objetivo é fornecer parâmetros legais e técnicos considerando a proteção do meio ambiente e
dos recursos naturais, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle
da ocorrência dos Riscos Ocupaclonais existentes ou que venham á existir no ambiente de
trabalho.

No PPRA estão expostas as particularidades de cada setor do estabelecimento, as máquinas e os
equipamentos Instalados, as funções exercidas e os trabalhadores expostos,la caracterização das
atividades desenvolvidas, as medidas de controle e a proteção utilizadá, o reconhecimento e a
avaliação dos riscos ambientais existentes, bem como, as observações e recomendações
pertinentes. !'
Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos
existentes no ambiente de trabalho e que, em função de sua natureza, concentração ou
intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde dotrabalhador.
Consideram-se agentes físicos as diversas formas de energia a que possam estar expostos os
trabalhadores, tais como ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações
lonizantes, radiações não ionizantes, bem como oinfra-som eoultra-som.|' '
Consideram-se agentes químicos as substâncias, compostos ou produtos que possam penetrar no
organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores,
ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo
organismo através da pele ou por Ingestão.
Consideram-se agentes biológicos: bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, etc.
No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA constarão, no imínimo, a seguinte
estrutura: i

- Planejamento anual com informações sobre metas, prioridades ecronográma;
- Estratégia e metodologia deação;
- Forma de registro, manutenção e divulgação dosdados;
- Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento doPrograma.
Se a empresa possuir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIP/
ser discutido em reunião e a cópia anexada ao livro de ATAS.

5te Programa deverá

Kj

K
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Deverão ser adotadas medidas necessárias e suficientes para a eliminação ou controle dos riscos
ambientais sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:
- identificação nafase de antecipação, de risco potenciai àsaúde. 1
- Constatação, na fase de reconhecimento, de risco evidente àsaúde.
- Quando os resuitados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os
valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes, os valores dós limites de exposição
ocupacíonal adotados pela ACGIH - American Conference of Governmental Industriai Higyenists, ou
aqueles que venham a ser estabelecido em negociação coletiva de jtrabàlho, desde que mais
rigorosos do que os critérios técnico-legaisestabelecidos. i
- Quando, através do controle médico, ficar caracterizado o nexo causai entre danos observados na
saúdedos trabalhadores e a situação de trabalho a queelesficamexpostos. '
As informações técnicas e administrativas, tais como: PPRA, Laudos Arhblentais, Mapas de Risco,
relação de funcionários expostos a agentes nocivos com as respectivas funções e setores, bem
como outros dados pertinentes, deverão permanecer disponíveis pará consulta pela CiPA,
trabalhadores e demais interessados como também, para eventual fiscáiizáção, pelas autoridades
competentes, por período mínimo de 20 anos. I
Osfuncionários serão avisados através de circular ou quadro de avisos, Ique 'o PPRA se encontra a
sua disposição para sempre que acharem necessário consultá-lo.
O documento - base e suas avaliações anuais serão mantidos em arquivo próprio em ordem
cronológica junto com todo material referente à Higiene e Segurança do Trabalho.
Deverá ser efetuada, sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do
PPRA para avaliação do seu desenvolvimento
estabelecimento de novas metas e prioridades.

2. Objetivo

e realização dos ajústes necessários e

Visando preservar a saúde e a integridade física e mental de seus colaboradores e cumprir a
legislação, a empresa vem apresentar o programa elaborado especificamente para ela. Esse
Programa foi elaborado com participação dos funcionários que, de maneira ativa, colaboraram com
relatos e demonstrações de seus métodos e rotinas de trabalho, bem como, apontando e sugerindo
formas de controle.

S!i3. Responsabilidades
O PPRA é de fundamentai conceito participativo, todos devem colaborar, e suas responsabilidades
básicas são as seguintes: |'

PELA ELABORAÇÃO 1.
Equipe Técnica da JAEL ENGENHARIA

DIRETORIA I;
O responsável pelo desenvolvimento do PPRA será o próprio responsável pela empresa, ao qual
caberá coordenar o seu desenvolvimento e, a decisão para execução das medidas que se tornarem
necessárias, a fim de se atingir as metas aqui estabelecidas. Desta forma são de sua
responsabilidade:
- Permitir e incentivar a participação de todos ostrabalhadores.
- Proporcionar condições materiais para a realização dastarefas. j
- Garantir efetiva colaboração técnica de um profissional de segurança do trabalho, para
coordenação e acompanhamento doPrograma. .
-Comprovar a realização das atividadespropostas noPrograma. !
- Manter os trabalhadores informados sobre o desenvolvimento doPrograma.
- Estabelecer o PPRA como atividade permanente naempresa. i

CiPA-COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (OU EMPREGADO
- Participar com pelo menos um membro, em todas as reuniões para re^fea
acompanhamento doPrograma.
- Incentivar e promover a participação dos trabalhadores, com sugestões
aspectos de saúde e segurança notrabalho.

ESÍGNADO)
e

relativas aos

A
i{k
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- Manter,emconjuntócomaempresa.ostrabalhacíoresinformacíossobreodésenyolvimentode
Programa. |

TRABALHADORES _ ;
- Informar a sua chefia Imediata situações e ocorrências, segundo sua opinião, que Impliquem
riscos ã sua saúde e deseuscompanheiros. j,
- Colaborar com a coordenação do Programa, apontando riscos e dando sugestões de correção dos
mesmos. j
-Acompanhar odesenvolvimento do Programa, através das informaçõesida empresa e daClPA.
-Obedecer às determinações e normas de segurança queemanem doPrográfna

4. Desenvolvimento do PPRA

O PPRA, em sua primeira fase, procura identificar e avaliar, da forma mais abrangente possível e de
acordo com a necessidade, toda e qualquer causa geradora de doenças, acidentes e desconfortes
de trabalho, nestes aspectos. Indo além das análises de agentes químicos, físicos e biológicos,
oriundos de forma direta ou indireta, dos; |
- Processos e Métodos detrabaiho. i i
- Materiais, Produtos e Matérias-Primas utilizadas notrabaiho. ]
-Ambientes onde se realizam ostrabalhos. i

Na fase seguinte, estabelece as recomendações e os métodos de controle e acompanhamento das
melhorias propostas, dentro de prazos preestabeiecídos, conforme a disponibilidade conjuntural da
empresa, porém, sem deixar de observar a necessidade oriunda dos riscos detectados.
O PPRA foi idealizado como um agente organizacional da política de, sejgurança e saúde dos
trabalhadores, envolvendo toda a estrutura da empresa e seus colaboradores, e como tal, extrapola
qualquer condição iímitante de suas iniciativas. |
O Desenvolvimento do PPRAserá implementado rotineiramente da seguinte forma:

ANTECIPAÇÃO - Necessidade de buscar / identificar os potenciais de riscoià saúde antes que um
determinado processo seja implementado/modificado ou novos agentes •sejam introduzidos no
ambiente. j, ,'

I

I

RECONHECIMENTO DOS RISCOS - Consiste no levantamento das Áreas e'; Postos de Trabalho, com a
finalidade de identificar os métodos e processos de trabalho em questão, as operações de rotina,
intermitentes e eventuais, situações e horários críticos, os agentes ambientais existentes e a
exposição dos trabalhadores a estes agentes, a existência de proteções individuais e coletivas,
a adequação destes equipamentos de proteção e a interação dessasI variáveis com os agentes
ambientais verificados. •' , |
Para este levantamento realizou-se "inquérito Preliminar", durante o quaí, tivemos a colaboração do
pessoal das áreas envolvidas e das respectivas chefias. ['
Esta fase será revisada anualmente ou quando da necessidade de alterações no processo, layout
ou nos equipamentos. I; ^
Utilizamos, nesta fase, a técnica denominada Análise Preliminar j,dei 'Riscos para Higiene
Ocupacional (APR-HO), a qual descreveremos a seguir, que nos perrhitl registrar os riscos
encontrados e graduá-los em nível de prioridades deação. i: '

i '
^ I •

AVALlAÇAO - Esta fase consiste na avaliação quantitativa dos agentes!ambientais verificados na
fase de Reconhecimento. Em busca do maior número possível de informação sobre as condições
existentes em nosso sistema produtivo, opta pela elaboração de Avaliação Ambiental, a fim de
visualizarmos as condições existentes nos diversos setores daempresa. | • j
Esta Avaliação Ambiental prioriza: j
-Comprovar o controle da exposição aos agentes ambientais verificados qij è [Ifiexistência de risco àj
saúde dostrabalhadores.

- Dimensionar a exposição dostrabalhadores.
-Subsidiar o equacionamento das medidas decontrole.
Esta fase se repetirá a cada avaliação anual do Programa ou quando dá
de controle, ou ainda, de acordo com o monitoramentonecessário.

ntaçao de medidas

\P

r
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CONTROLE - Eliminação ou minímização dos potenciais de exposição, antecipados, reconhecidos e
avaliados no ambiente de trabalho considerado.

.5. Prioridades e Metas !

Com o objetivo de manter os ambientes de trabalho, dentro de condições;adequadas (salubres e
seguras) à realização das atividades laborais dos trabalhadores da empresa e, após a realização
das fases de reconhecimento e avaliação, cabe estabelecermos metas e prioridades de ação.
Para o estabelecimento das prioridades de ação e metas deste PPRA, utilizamos a técnica (Análise
Preliminar de Risco para Higiene Ocupacional - APR-HO), que consiste etti! estudo detalhado de
todos os riscos ambientais existentes no sistema produtivo da empresa.: À Priorização para as
medidas de controle e ação obedecerá a seguinte ordem: !
- Potencial de lesão à saúde e integridade física dotrabalhador.
- Tempo de exposição aorisco.
- Números de funcionários expostos aorisco.
- Casos configurados (nexo causai entre danos constatados na saúde dos trabalhadores e as
atividades desenvolvidas pelosmesmos). i' ,
Para um correto entendimento desta Análise é importante definirmos alguns conceitos básicos:

RISCO - uma ou mais condições de uma variável, com o potencial necessário de causar danos. No
caso da APR-HO, podemos considerar risco como sendo a existência de agentes ambientais
(Químicos, Físicos e Biológico) dentro do sistema produtivo da empresa.

PERIGO -expressa uma exposição relativa aum risco, que favorece asua |materialização em danos.
LIMITE DE TOLERÂNCIA - concentrações máximas que, aproximadamente todos os trabalhadores,
podem ser expostos repetidamente (dia após dia) sem efeitos prejudiciais à saúde.

VALOR TETO - concentração que não pode ser excedida durante nenhum momento da exposição do
trabalhador. !

IDHL (Imediataly Dangerous for Health and Life) - concentração imediatamente perigosa à
vida/saúde. : |

I

DANO - é a severidade da lesão, ou perda física (saúde), funcional ou econômica, que advêm da
perda de controle sobre determinado risco. ;

NÍVEL DE AÇÃO
Corresponde a um valor a partir do qual devem ser iniciadas medidas' preventivas de forma a
minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais òltrápassem os limites de
tolerância. I'
Agentes Químicos = 0,5% do LT (limite de tolerância)
Ruído = dose 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR-15, Anexo I, item 6.

CATEGORIAS DE RISCO !
As definições para classificação quanto às categorias não esgotam todas as alternativas, mas
apenas serve de orientação para a classificação dos riscos com relação à gravidade de suas
conseqüências, cabendo ao bom senso técnico o enquadramento das situações não estabelecidas:

i - Leve

(controle de rotina)

- Para situações não avaliadas quantitativamente
Quando o agente não representar risco potencial dedano à saúdenas con^
na literatura, ou poderepresentarapenas situaçãode desconforto e nãod;
Quando as condições de trabalho aparente corresponderem às do item ant

4
usuais, descritas
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- Para situações avaliadas quantitativamente r
Quando o agente for Identificado, mas é quantitativamente desprezível frente aos critérios técnicos.
Quando o agente se encontra sob controle técnico e abaixo do nívei de a^o.

li - Moderado

(controle preferencial e monitoramento)
I

- Para situações não avaliadas quantitativamente '
Quando o agente representa risco moderado à saúde, nas condições usuais descritas na literatura,
sem efeitos agudos. 11 '

Quando o a gente não possui LT valor-teto, e o valor de LT média ponderada é'Conslderavelmente
alto (centenas de ppm). 11
Quando não há queixas aparentemente relacionadas com o agente. '

- Para situações avaliadas quantitativamente i
Aexposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação, porém abaixo do limite de
tolerância (LT).
A exposição encontra-se sob controle e acima do limite de tolerância, porém abaixo do IDHL

III-Sério j,
(controle prioritário) í

|,
-Para situações não avaliadas quantitativamente I
Quando o agente pode causar efeitos agudos, possui LT valor-teto ou valores de LT muito baixo
(alguns ppm).
Quandoas práticas operacionais e as condições ambientais Indicam aparente,descontrole de
exposição. '
Quando não há proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com,notação-pele.
Quando há queixas específicas e indicadores biológicos de exposição excedidos (vide PCMSO).

t I
- Para situações avaliadas quantitativamente i ,
Aexposição não se encontra sob controle técnico e está acima do LT - média ponderada, porém
abaixo do IDHL ou do valor máximo ou valor teto. I

IV-Severo |
(controle de urgência) |

- Para situações não avaliadas quantitativamente
Quando envolve exposição, sem controle, a carcinogênicos.
Nas situações aparentes de risco grave e iminente. |., ,
Quando o agente possui efeitos agudos, baixos LT e IDLH (concentração Imedjatamente perigosa à
saúde) e as práticas operacionais e a situação ambiental indicam aparente descontrole de
exposição. I •
Quando as queixas são específicas e freqüentes, com Indicadores biológicos de exposição
excedidos. i
Quando há exposição cutâneasevera a substâncias com notação-pele. |:

- Para situações avaliadas quantitativamente
A exposição não se encontra sob controle técnico e está acima do valor tet imo/IDHL

(/
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6. Monitoramento da Exposição áo Risco
Asistemática de monitoramento, deve ser entendida como um acompanhamento, uma avaliação
da exposição aos agentes e riscos apontados, portanto, podem e devem ser efetuados durante
todas as etapas do PPRA:
- Na fase de RECONHECIMENTO - auxilia na determinação de metodologa utilizada para execução
doreconhecimento.

- Na fase de AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS - Executa toda avaliação para os levantamentos dos
métodos da fase de reconhecimento, e para determinarmos as recomendações geraisespecíficas.
- Na fase de CONTROLE - Onde se adota as medidas necessárias e suficientes para eliminação,
minimização decontrole dos riscosambientals. |
O Método de monitoramento deve ser efetuado de acordo com os Agentes e os Riscos que são
detectados. Porém, dependendo do caso, é muito importante que a elaboração do monitoramento
seja um LAUDO TÉCNICO, efetuado por profissional legalmente habilitado, que complementará e
respaldará decisões e conclusões do Grupo de Trabalho que desenvolve o PPRA.

7. Embasamento Legai
Esta Análise Ambiental tem porfinalidade o atendimento precípuo à legsjaçãq vigente, bemcomo
constitui um gula que facilitará ao setor administrativo, em conjunto com Íds vários setores que
compõem o organograma da empresa, atingr a meta principal deste Laudo, qual seja, a eliminação
ou neutralização de possíveis riscos acentuados de lesões mediatas (à saúde) e de lesões
imediatas (integridade física), aos quais por ventura possam estar expostos seus trabalhadores
durante a execução de suas tarefas laborais, tudo em prol do bem estar no seu sistema de
trabalho. i
A intenção primeira na elaboração deste Laudo Técnico é fornecer inforrnações quanto ao controle
das exposições ocupacionais aos riscos ambientais inerentes ao processo'produtivo, como forma
de auditoria anual ao PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, a fim de avaliarmos a
eficácia das medidas preventivas e corretivas programadas no último ICroriograma de Ações do
programa. Como previsto no Documento-Base do PPRA, esta auditoria se dará através do
Monitoramento dos postos de trabalho e funções desenvolvidas, de forma a fornecer-nos
Informações detalhadas sobre a exposição dostrabalhadores.
Portanto, esta Análise está embasada, principalmente, nas seguintes Normas Técnicas legais:
- Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - Lei no 6514/77, Artigos 155 el57.
- Port. SSMT no 03/88 - NR-1 - "Disposições Gerais", alínea "a" do iteml.Ti;
- CLT - Seção XIII - "Das Atividades Insalubres ou Perigosas", Art.189 el90l
- Port. MTE 3214/78 - NR-15 - "Atividades e Operaçõesinsalubres". •
-Port. SSMT no ^79 - NR-16 -"Atividades e OperaçõesPerigosas".
- CLT - Seção IV - "Do Equipamento de Proteçâolndividual".
- Port. SSMT no 06/83 - NR-6- "Equipamentos de Proteção Individual -EPIl
- CLT - Seção V- "Das Medidas Preventivas de Medicina do Trabalho", Art. 168,el69.
- Port. SSST no 24/94 - NR-7 - "Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -PCMSO".
-CLT -Seção III - "Dos Órgãos de Segurança e Medicina doTrabalho nas Empresas", Artigol62.
- CLT - Seção XV - "Das Outras Medidas Especiais de Proteção", Art.200, Incisos VI, VII eVIll.
-Normas Técnicas de Higiene Ocupacional (NHO)daFUNDACENTRO. 1
- Decreto 3311 de 29/11/1989.
- Decreto 93413/86.
- Decreto 1254/94.

8. Metodologia
Estão embasadas no dispositivo legal vigente. Isto é, na Norma Regulamentado
"Atividades e Operações Insalubres, Portaria MTE3214/78.
As avaliações, interpretações e conclusões dizem respeito aos agentes fíj
que, pon/entura, possam causar riscos à saúde, tais como: calor e rui
deficiente, poeiras, gases e vapores, acima das concentrações per
possível contato com materiaisínfecto-contagiosos.
As intensidades dos agentes avaliados, obtidos em cada medição, foram n

.®15 (NR-15)-

jcos, biologicos
s, iluminação
o também o

em tabelas
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adequadas, de modo a permitir uma vísao global do assunto.
8.1 ANEXO, 1DA NR 15 - RUÍDO ÇONTINUO OU INTERMITENTE' lí

n i
r í

Os efeitos do ruído vão desde uma ou mais alterações passageiras até graves efeitos irreversíveis.
Um dos efeitos mais facilmente demonstrávels é a interferência com a comunicação oral. Quando o
som tem níveis semelhantes aos da voz humana e é emitido nas freqüências da voz, causa um
mascaramento, que pode atrapalhar a execução de trabalhos que dependem^ da comunicação oral,
ou dificultar a audição da voz de comando ou de aviso, o que pode ser considerado um fator que
aumenta a probabilidade de acidentes. ! I
Em relação aos efeitos sobre o sistema auditivo, estes podem ser de três tipos:
- Mudança temporária do limiar de audição, também conhecida como 'surdez temporária, ocorre
após a exposição do Indivíduo a ruído intenso, mesmo por um curto período de tempo. Isto pode ser
observado, na prática, quando, após termos estado em um local barulhento por algum tempo,
notamos certa dificuldade de audição ou precisamos falar mais alto''para sermos ouvidos. A
condição de perda permanece temporariamente, a audição normal retorna após algumtempo.
- surdez permanente se origina da exposição repetida, durante longos períodos, a ruídos de
intensidade excessiva. Esta perda é irreversível e está associada à déstr;uiçâo dos elementos
sensoriais da audição. Deve-se atentar para o fato de que, no começo do processo, as pessoas não
percebem a alteração, porque esta não atinge Imediatamente, as freqüências utilizadas na
comunicação verbal. Entretanto, com o passar do tempo, as perdas progndem, envolvendo as
freqüências críticas paraa comunicaçãooral. |! '!
- trauma acústico é a perda auditiva repentina após a exposição a ruído intériso, causado por
explosões ou impactos sonorossemelhantes. j' !'
Além dos problemas auditivos, existem outros efeitos possíveis: i i

a) Sobre o sistemanervoso '
Modificações das ondas eletrcencefalográficas j, ••
Fadiga nervosa I
Perda da memória, irritabilidade j,, |
Dificuldade emcoordenar idéias 1 !

b) Aparelho Cardiovascular
Hipertensão
Modificação do ritmo cardíaco |;
Modificação do calibre dos vasos sangüíneos i

I'. I

c) Outrosefeitos , '
Modificação do ritmo respiratório i
Perturbações gastríntestínais «'
Diminuição da visão noturna |'
Dificuldade na percepção das cores i' |
Perda temporária da capacidade auditiva i'

i, '
I, , I

Quando avaliamos um ambiente de trabalho, além das medições, i' outro fator de extrema
importância é a determinação do tempo de exposição do trabalhador. Este se faz necessário, pois
na prática, os trabalhadores estão expostos a diferentes níveis de ruído, f ''

i: ;
Para termos uma melhor representação da situação real, calcula-se a dose de'ruído, de acordo com
o determinado pela NR-15, Anexo 1, item 6, da Portaria 3214 do MTE:
Se, durante a jornada, ocorrerem dois ou mais períodos de exposição a ri
devem ser considerados os seus efeitos combinados, de forma que, S(
frações.
Cl 02 03 Cn

- -I- — -I- — + + —

TI T2 T3 Tn

excedera unidade (Dose >1), a exposição está acimado limite de tolerânçü

10

diferentes níveis,
das seguintes

4li
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Onde:

Cn - indica o tempo total em que o trabalhador fica exposto a um nível de ruído específico
Tn - Indica a máxima exposição diária permissível a este nível, segundo o quadro. 1.
CONCEITOS IMPORTANTES (extraído da NHO-01 da Fundacentro) !•
INCREMENTO DE DUPLICAÇÃO DE DOSE (q) - para NHO-01 adota-se q=3, entretanto para a NR-15
da Portaria 3214 adota-se q=5.

NÍVEL EQUIVALENTE (Neq =Leq) - Éo nível ponderado sobre o penodo de;medlção, que pode ser
considerado como nível de pressão sonora contínuo, em regime permanente, que apresentaria a
mesma energia acústica total que o ruído real, flutuante, no mesmo período de tempo. No caso dos
limites detolerância da NR-15, Portaria 3214/78 (q=5), a fórmula para sua determinação seria:
Neq =85 +16,61 log (0,16 xCD/TM) j
Onde: CD -contagem da dose I
TM - tempo de amostragem (horas decimais) !•, ,

QUADRO 1
LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO/INTERMITENTE
- NÍVEL DE RUÍDO - dB(A) MÁXIMA EXP. DIÁRIA PERMISSÍVEL
85dB8horas

86 d B 7horas

87 dB 6horas

88dB5horas

89 dB 4 horas e SOmInutos

90dB4horas

91 dB 3 horas e 30minutos

92 d B 3horas

93 dB 2 horas e 40mlnutos

94 dB 2 horas e 15mlnutos

95dB2horas

96 dB 1 hora e 45mlnutos

98 dB 1 hora e 15 minutos

100 dB 1 hora

102 dB 45 minutos

104 dB 35minutos

105 dB 30mlnutos

106 dB 25mlnutos

108 dB 20 minutos

110 dB 15 minutos

112 dB 10 minutos

114 dB 8mlnutos

115 dB 7mlnutos

r

Levantamento de dados: ,
Medições devem ser realizadas utilizando-se decibelímetro devidamente calibrado, e atender às
especificações Internacionais ANSlSI.
4-1983, lEC 651-79 e lEC 80455 e à NR-15, Anexo 1, Portaria 32W78 do MTE.
As medições devem ser realizadas na zona auditiva do trabalhador pontos de trabalho de cada
função. Os níveis de ruído, contínuo ou Intermitente, foram medldok èm decibéis (dB), com o
Instrumento de medição operando no circuito de compensação "A" e\^, e circuito de resposta
lenta "Slow".

Os valores encontrados foram comparados com os Limites de Tolerâi
Portaria 3214/78 do MTE em seu Anexo 1.
Escala de Intensidade: Efeitos / Medidas

a NR-15 da

11
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A rra •

EFEITOS:

- De 45 dB(A) a 65 dB(A) = Não existemefeltos
- De 66 dB(A) a 79 dB(A) = Início do estresse leve, que excita o sistema nervoso autônomo
simpático, produzindo desconforto auditivo, maior vigilância eagitação. ,
- De 80 dB(A)a 85 dB{A) = Limite para início de danos auditivos em exposição permanente sem o
uso de ProtetorAuditivo.

- Acima de 85 dB{A) = Surdez neural, dor limiar no ouvido, lesão das células ciliadas e
possibilidade de perda auditivaem
exposição permanente sem o uso de ProtetorAuditivo.
MEDiDAS EXISTENTES:

-De45dB(A)a79dB{A) = Nãoseapiica
-Acima de 80 dB(A) = Como medida preventiva, a empresa fornece e torna obrigatório o uso dos
EPI.

MEDIDAS PROPOSTAS:

- De 45 dB(A) a 79 dB{A) = Manter os níveis de ruído abaixo do nível de ação conforme o exposto
pela NR-09 emseu artigo n°9.3.6 ij
-Acima de 80 dB(A) = Atravésda utilização de EPI manter os níveis de ruídoabaixodo nível de ação
conforme o expostopela
NR-09 em seu subitem n° 9.3.6.

- Dosimetria - Medida preventiva, fornecimento e o uso obrigatório dos protetores auriculares, em
atendimento ao estabelecido na alínea b do subitem 9.3.6.1. da NR-09. também se faz necessária
realização de dosimetria de mído para taisfuncionários. !.

OBSERVAÇÕES:
- De 45 dB(A) a 79 dB(A) = Níveis de pressão sonora abaixo do Limite de Tolerância (85,0 dB(A),
nível máximo permitido para exposições de 8 horas contínuas) fixado pelo Anexo n® 01, da NR-15
da Portaria 3214 do MTE., bem como, níveis abaixo do Nível de Ação (80,0 dB(A)), estabelecido
pela NR-09 da mesma Portaria. Não há risco de exposição aruído. j! '
- De 80dB(A) a 85 dB(A) = Níveis de pressão sonora acima do Nível dè Ação (80,0 dB(A)),
estabelecido pela NR-09 da Portaria 3214 do MTE, entretanto, abaixo do Limite de Tolerância
(85,0 dB(A), nível máximo permitido para exposições de 8 horas contínuas) fixado pelo Anexo n® 01,
da NR-15 da mesma Portaria. i
- Acima de 85 dB(A) = Níveis de pressão sonora acima do Nível de Ação (80,0 dB(A)), estabelecido
pela NR-09 da Portaria 3214 do MTE., bem como, acima do Limite de Tolerância (85,0 dB(A), nível
máximo permitido para exposições de 8 horas contínuas) fixado pelo Anexo n° 01, da NR-15 da
mesma Portaria.

Procedimentos Técnicos i
-Verificação dasbaterias. !
- Calibração doaparelho.
- Mediçõesorientativas.
-Ajuste dos circuitos de resposta ecompensação.

I

Técnica utilizada durante as medições
-Afastamento das superfíciesrefletivas. |'
- Medição com as máquinas emfuncionamento.
8.2. ANEX03DANR15 - EXPOSIÇÃO AO CALOR
Aexposição ao calor é avaliada através do índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo (IBÜTG)",
de acordo com a NR-15, anexo 3 da Portaria3214/78 do MTbE, deÇnido pelas seguintes
equações:
=> Ambientes Internos ou Externos sem Carga Solar:
IBUTG = 0,7tbn + 0,3tg
=> Ambientes Externos com Carga Solar:
IBUTG = 0,7 tbn + 0,ltbs + 0,3 tg
onde:

12
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tbn = temperatura de bulbo úmido natural I
tg = temperatura de globo
tbs = temperatura de bulbo seco
As medições devem ser efetuadas no local, onde permanece o trabalhador, à altura da região do
corpo mais atingida.
Oíndice de Bulbo Úmido -Termômetro de Globo (IBUTG) é calculado nasseguintes situações:
- Regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio local de prestação de
serviço.
- Regime de trabalho Intermitente com período de descanso em outro local (local de descanso).
QUADRO N.®1 1
REGIME DETRABALHO INTERMITENTE COM DESCANSO NO PRÓPRIO LOCAL DETRABALHO
(por hora)
POR TIPO DE ATIVIDADE

LEVE MODERADA PESADA | ;
Trabalho contínuo Até 30,0 Até 26,7 Até 25,0
45 minutos trabalho i
15 minutos descanso 30,1 a 30,6 26,8 a 28,0 25,1 a 25,9 !•
30 minutos trabalho i •

30 minutos descanso 30,7 a 31,4 28,1a 29,4 26,0a 27,9 |
15 minutos trabalho !
45 minutos descanso 31,5 a32,2 29,5 a 31,128,0 a 30,0 j
Não é permitido o trabalho sem a adoção de medidas adequadas de contrpléAcima de 32,2 Acima
de 31,1 Acima de 30,0 I
QUADRO N.° 2 !
M(kcal/h) MÁXIMO IBUTG i
175

175

200

250

300

350

400

450

500

30,5
30,5
30,0
28,5
27,5
26,5
26,0
25,5
25,0

QUADRO N.° 3
TIPO DEATIVIDADE- Kcal/k
SENTADO EM REPOUSO -100

TRABALHO LEVE ;
Sentado, movimentos moderadoscom braços e tronco (ex.: digitação) -125 ',
Sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir) -150 |'
De pé, trabalho leve, em máquinas ou bancada, principalmente com os braços -150
TRABALHO MODERADO 1 ' •
Sentado, movimentos vigorosos com braçose pernas-180 I,
De pé, trabalho leve em máquinas ou bancada, com alguma movimentação -175
De pé, trabalho moderado, em máquinas ou bancada, com alguma movimentação - 220
Em movimentos, trabalho moderado de levantar ou empurrar-300 I
TRABALHO PESADO j
Trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá) - 440
Trabalho fatigante -550 ^ ! ,
8.3. ANEXO 9 DA NR 15 - EXPOSIÇÃO AO FRIO ^If ! , í
Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordoxoh
Portaria 3214/78 do MTE. l Í\

Víxanexo 09 da NR-15 da

8.4. ANEXO 10DA NR 15-UMIDADE . \\\ Al '\ f
Nas atividades ou operações nas quais ostrabalhadores ficam expomos'ç pgenlÈgs químlcpsr^
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i^t

fp'



W- C. RAMOS SILVA EIRELI
CNPJ: a.8.-«»-»7-939/0001-G4

f=r>^c=ir=rsji-i a p •

caracterização da insalubridade ocoire quando forem ultrapassados os limites de tolerância, de
acordo com os anexos 11 e 12 da NR-15 da Portaria 3214/78.
8;6. ANEXO 13 DANR 15 - AGENTES QUÍMICOS
Reconhecimento e Inspeção realizado no local de trabalho de acordo com'o anexo 13 da NR-15 da
Portaria 3214/78 do MIE., com exceção aos agentes químicos constantes nos Anexos 11 e 12.
A presença dos agentes químicos no ambiente de trabalho oferece urn risco à saúde dos
trabalhadores. Entretanto, o fato de estarem expostos a estes agentes agressivos não Implica,
obrigatoriamente, que estes trabalhadores venham contrair uma doença do trabalho. Os agentes
químicos são encontrados nos ambientes de trabalho em forma de: j
- Poeiras: produzidas mecanicamente por ruptura de partículasmaiores. i,
- Fumos: partículas sólidas produzidas por condensação de vaporesmetálicos.'
- Fumaças: fumaças produzidas pela combustãoincompleta.
- Neblinas: partículas líquidas produzidas por condensação devapores.
- Gases: dispersões de moléculas que se misturam com oar.
- Vapores: dispersões de moléculas no ar, que podem se condensar para !formar líquidos ou sólidos
em condições normais de temperatura e pressão. |
Os diversos agentes químicos que podem estar presentes no ambiente de: trabalho, e entrar em
contato com o organismo dos trabalhadores, podem apresentar uma ação, localizada ou serem
distribuídos aos diferentes órgãos e tecidos, levados pelos fluidos internos, produzindo uma ação
generalizada. As vias de ingresso destas substâncias no organismo são: cutânea, digestiva e
respiratória. i
Para que os agentes causem danos à saúde, é necessário que estejam acjma de uma determinada
concentração ou intensidade, e que o tempo de exposição a esta concentração ou intensidade seja
suficiente para uma atuação nociva destes agentes sobre o organismo. '
Vemos, portanto que é multo Importante determinarmos o tempo real de exposição do trabalhador
ao agente nocivo, e quando necessário, fazermos uma avaliação quantitativa do agente.

8.7. ANEXO 14 DA NR 15-AGENTES BIOLOGICOS

Reconhecimento e Inspeção realizado no local de trabalho (avaliação qualitativa) de acordo com o
anexo 14 da NR-15 da Portaria 3214/78 do MTE.
8.8. ANEXO 7 DA NR 15 - RADIAÇÕES NAO^ONIZANTES
Reconhecimento e Inspeção realizado no local de trabalho de acordo com o anexo 7 da NR-15 da
Portaria 3214/78 do MTE 1
8.9. ANEXO 8 DA NR 15 - VIBRAÇÕES
Reconhecimento e inspeção realizado no local de trabalho de acordo comio anexo 8 da NR-15 da
Portaria 3214/78 do MTE.
8.10. TÉCNICAS ADICIONAIS

Quando da ausência de orientações nas normas nacionais, recorremos às normas de procedimento
preconizadas por Instituições de renome, que tratam do assunto,' tais como a "Amerlcan
Conference Governmental Industrial Hygienist - ACGIH", Organização Internacional do Trabalho - OIT
e "Nationai Institute for Occupational Safety and Health -NIOSH".

9. Das Responsabilidades
São de nossa responsabilidade tão somente o levantamento e avaliações dos riscos ambientais
determinados pelas NR-9 e NR-15 da Portaria 3214 do MTE.
A minimização e/ou eliminação dos riscos, bem como demais recomendações registradas neste
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA são de responsabilidade, única e tão somente
da empresa contratante, cabendo a esta prover os recursos, tanto humanos como materiais, para a
regularização da situação.
Os prazos estipulados no Cronograma de Ações deste PPRA, para a min[mização e/ou eliminação
dos riscos foram estipulados pela própria empresa.
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Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa
por ocasião da vistoria, a qual deve ser reaiizada no mínimo anualmente.' Quaisquer aiterações que
venham a ocorrer nas atividades, na planta física e equipamentos, exigirão novas anáiises. O
Programa de Prevenção - PPRA foi digitado no anverso de todas as Ipáginas, devidamente
rubricado, datado e assinado na primeira e úitima foiha. Coiocamo-nos à 'disposição para quaisquer
esciarecimentos que se façamnecessários. l, ',
11. Observações Importántes li ^'5

- O EPi deve ser empregado somente quando as proteções coietivas não forem exequíveisou
quando os trabalhos forem eventuais. |'
- Qualquer alteração no ambiente, produtos ou tarefas, o EPI deve ser, novamente, avaliado e
adequado quanto ao seu emprego eadaptação.
- O EPi, de fabricação nacionai ou importada, só poderá ser coiocado à
utiiizado, com a indicação do CERTiFiCADO DE APROVAÇÃO - CA, expedido peio órgão nacionai
competente em matéria de segurança e saúde no trabaiho do Ministério db|Trabaiho e Emprego,
(item 6.2da Norma Reguiamentadora NR-06). ! ''
- Em complemento ao aspecto legal do EPI, é fundamental o treinamento periódico dos
trabaihadores para sua correta utilização, guarda e higienização, bem como sua utilização deforma
permanente econtínua. 11 I
- É fundamentai a atualização periódica de toda a documentação técnica do respectivo EPi,
fornecida pelos fabricantes, assegurando sua efetiva proteção, como | estabelece a NR-6
"Equipamentos de Proteção individual -EPI".
- A empresa deverá registrar a entrega do EPi adequado ao risco
empregado.
- Para empresas que contratam serviços terceirizados e utilizam EPI, deyè ser solicitada ficha
Individual de Controle de EPI econtrolar oseu usocorreto. j,; ' j
-Elaborar Ordens de Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, de acordòpom a NR-1, dando
ciência aos trabaihadores quanto aos riscos profissionais que possam ori^nár;-se nos locais de
trabalho e os meios para prevenira limitar tais riscos, bem como as medidasi adotadas pela
empresa para talfim.

venda, comercializado ou

existente, assinado peio

15



W. C. RAMOS SILVA EIRELZ
CIMRJi 18.<4-'<«7.939/0001-64

12. Avaliações Ambientais
Setor: Administrativo Sm

Especificação dos Riscos
Agente: Ruído Grupo; Físico

Limite de

Tolerância:

85.0 dB(A) Nível de

Ação:
80.0 dB(A)

Meio de Propagação: Ar
Freqüência:
Classificação do
Efeito:

Tempo de Exposição:
Data:

Abril/2019
Efeito:

Medidas Propostas:

Medidas Existentes:

Observações/
Metodologia:

Riscos Adicionais:

Medidas Preventivas:

Cargo:
COORDENADOR DE

SERVIÇOS

Jornada de Trabalho:

Eventual

Leve

8:00h

Método:

Avaliação Qualitativa
Não existem efeitos

Manter os níveis de ruído abaixo do nívelde ação! conforme o exposto pela
NR-09 em seu artigo n° 9.3.6 1
Não se aplica
Constatou-se níveis de pressão sonora abaixo do Limite de Tolerância
(85,0 dB(A), nível máximo permitido para exposições cie 8 horas contínuas)
fixado pelo Anexo n° 01, da NR-15 da Portaria 32141 do MTE., bem como,
níveis abaixo do Nível de Ação (80,0 dB(A)), estabelecido pela NR-09 da
mesma Portaria. Quando há necessidade de, realizar atividades em
ambiente de operacional, se fornece ao contratado òs EPIs além de outras
medidas protetivas. \' ,
Queda de mesmo nível; lesão de mãos e dedos, postura inadequada,
esforço visual. i
Treinamentos de EHS;
Ciência dos riscos da função mediante recebimento da OS - Ordem de
Sen/lço;
Exames Admissionais e periódicos; i,
Análise de Riscos da Atividade; !
Sinalização informativa de Segurança
Pausas e atividades de compensação da postura i
N® de Funcionários

Masc.:5 Fem.: O Menor: O Total:5

- Segunda a Sexta: das 08:00 às 17:00 sendo 1:00 de intervalo e Sábado:
das 08:00 às 12:00 1

Abrirordens de sen/lço, instruir a área operacional para execução do serviço, supen/isionar e
acompanhar a execução do sen/iço; suporte para todas as filiais paraj garantir a eficiência nos
processos, suporte para clientes nacionais e internacionais para atendimento das necessidades;
elabora propostas comerciais; realiza o fechamento das operações; emitir demonstrativo para
emissão de faturas; conferência dos certificados; emitir relatórios anairücòs e'gerenciais; suporte a
diretoria, planeja, organiza e controla atividades, contratos, equipes de trabalho e recursos para a
execução de serviços, de acordo com custo, qualidade, segurança e prazo' estabelecidos.
Cargo:
ESTAGIÁRIO

Jornada de Trabalho:

N® de Funcionários

Masc.:0 Fem.: 1 Menor: O

- Segunda a Sexta: das 13:00 às 17:00
Total:l

Auxilia nas atividades operacionais do departamento, se relacionacò|t) todas ás áreas ligadas a
Administração de engenharia dentro de uma empresa.
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Setor; SEGURANÇA PATRIMONIAL
Especificação dos Riscos
Agente: mmm Grupo: Físico

Limite de

Tolerância:

85.0 dB(A) Nível de

Ação:
80.0 dB(A)

Meio de Propagação: Ar
Freqüência:
Classificação do
Efeito:

Tempo de Exposição:
Data:

Abril/2019
Efeito:

Medidas Propostas:

Medidas Existentes:

Observações/
Metodologia:

Habitual

Leve

12:00h

Método:

Avaliação Qualitativa
Nao existem efeitos

Manter os níveis de ruído abaixo do nívelde ação conforme o exposto pela
NR-09 em seu artigo n° 9.3.6 '
Não se aplica
Constatou-se níveis de pressão sonora abaixo do Limite de Tolerância
(85,0 dB(A), nível máximo permitido para exposições de 8 horas contínuas)
fixado pelo Anexo n° 01, da NR-15 da Portaria 3214 'do MTE., bem como,
níveis abaixo do Nível de Ação (80,0 dB(A)), estabelecido pela NR-09 da
mesma Portaria. Quando há necessidade de!' realizar atividades em
ambiente de operacional, se fornece ao contratado os' EPIs além de outras
medidas protetivas.

Limite de

Tolerância:

Vide quadros anexos da NR 15 Nível de

Ação:
Vide quadros anexos da NR 15

Meio de Propagação:
Freqüência:
Classificação do
Efeito:

Tempo de Exposição:
Data:

Maio/2015
Efeito:

Medidas Propostas:

Medidas Existentes:

Observações/
Metodologia:

Agente: II oeiras

Ar

Habitual

Leve
41

8:00h

Método:

Avaliação Qualitativa
Exaustão do Calor; Desidratação; Câimbras do Calor; Choque Térmico
Utilizar barreiras entre a fonte e o trabalhador; Ventilar ar fresco no
ambiente de trabalho;
Limitar o tempo de exposição através de revezamento de pessoas ou
tarefas, otimizando os ciclos de trabalho na execução de tarefas;
Utilizar EPI's; |
Monitorar o trabalhador realizando exames médicos periódicos;
Aclimatar o trabalhador e garantir a hidratação por reposição de sais
minerais; Elaborar procedimentos que diminuarh a exposição do
trabalhadora fonte de calor; ; !
Garantir ao trabalhador o direito de realizar pausas em respostas as suas
limitações físicas, evitando a fadiga; '
Conscientizar os trabalhadores sobre os riscos da exposição ao calor.
Não se aplica
(*) Aexposição ao calor é avaliada através do índice de Bulbo Umido
Termômetro de Globo (IBUTG)", de acordo com a NR-15, anexo 3 da
Portaria 3214/78 do MTbE.

Grupo: Químico
Limite de

Tolerância:

Vide quadros anexos da NR 15 Nível de

Ação:
quadros anexos da NR 15

Meio de Propagação: Ar
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Freqüência: Habitual

Classificação do
Efeito:

Leve i

Tempo de Exposição: 12:00h ;

Data: Método:
Abril/2019 Avaliação Qualitativa
Efeito: Irritações; Lesões no sistema respiratório; Intoxicações e outras.

Medidas Propostas:

Concepção e organização dos métodos de trabalho;
Utilização de equipamento adequado;
Utilizaçãode processos que garantam a saúde e a segurança dos
trabalhadores; !
Redução ao mínimodo número de trabalhadores expostos ou susceptíveis
de estar expostos;
Redução ao mínimo da duração e do grau de exposição;
Adoção de medidas de higiene adequadas;

Medidas Existentes: Não se aplica
Observações/
Metodologia:

Valores acima do limite de tolerância não deverão ultrapassar, em nenhum
momento da Jornada, um valor denominado de valor máximo.

Riscos Adicionais:

Ergonômicos: Postura incorreta, permanência na mesma postura por
períodos prolongados. ;

1 ,

Acidentes: Queda de mesmo nível, queda de nível diferente, lesão de
membros, animais peçonhentos, ser atingido por,' incêndio, explosão,
vandalismo, atentados, assaltos, lesão por armas, ^

Medidas Preventivas:

Treinamento deEHSe específico para função; ' '' ^
Revezamento de pessoas ou tarefas;
Otimização dos ciclos de trabalho na execução deitarefas;
Utilizar EPrs;
Monitorar o trabalhador realizando exames médicos periódicos;
Elaborar procedimentos que diminuam a exposição do trabalhador aos
riscos da atividade; >
Garantir ao trabalhador o direito de realizar pausas em respostas as suas
limitações físicas, evitando a fadiga; |
Conscientizar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade.

Cargo:
AGENTE DE

PORTARIA

N° de Funcionários

Masc.:l Fem.: 0 Menor: 0 Total: 1

1

Jornada de Trabalho: Escala de Turno

Atender ao público informando sobre os serviços prestados pela instituição; recepcionar clientes e
visitantes, procurando identificá-los, prestando-lhes informações.
Cargo: N® de Funcionários 1;
GUARDA NOTURNO Masc.:0 Fem.: 0 Menor: 0 ' fotahO
Medidas exixstentes NAO SE APLICA | ,
Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências,
estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, percorrendo-os
sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndiosl entrada de pessoas
estranhas e outras anormalidades: controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e
encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas
e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho. i

Setor: Operacional i •
Especificação dos Riscos ^ '
Agente: Ruído 1Grupo: \\ Físico
Limite de

Tolerância:

185.0 dB(A) Nível de 8
Ação: 1s

dB(A) •

18
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Meio de Propagaçao: Ar
Freqüência:
Classificação do
Efeito:

Tempo de Exposição:
Data:

Abril/2019
Efeito:

Medidas Propostas:

Medidas Existentes:

Observações/
Metodologia:

Agente:

Habitual

Leve

8:00h

Método:

Avaliação Qualitativa
Não existem efeitos

Manter os níveis de ruído abaixo do nível de ação conforme o exposto pela
NR-09 emseu artigo n® 9.3.6 !'
Nao se aplica
Constatou-se níveis de pressão sonora abaixo do Limite de Tolerância
(85,0 dB(A), nível máximo permitido para exposições de 8 horas contínuas)
fixado pelo Anexo n° 01, da NR-15 da Portaria 3214 do MTE., bem como,
níveis abaixo do Nível de Ação (80,0 dB(A)), estabelecido pela NR-09 da
mesma Portaria. Quando há necessidade de i realizar atividades em
ambiente de operacional, se fornece ao contratado os'EPIs além de outras
medidas protetivas.

Grupo: Físico

Limite de

Tolerância:

Vide quadros anexos da NR15 Nível de

Ação:
Vide quadros anexos da NR 15

Melo de Propagaçao:
Freqüência:
Classificação do
Efeito:

Tempo de Exposição:
Data:

Abril/2019
Efeito:

Medidas Propostas:

Medidas Existentes:

Observações/
Metodologia:

Agente:

Ar

Habitual

Leve

8:00h

Método:

Avaliação Qualitativa
Exaustão do Calor; Desidratação; Câimbras do Calor; Choque Térmico
Utilizar barreiras entre a fonte e o trabalhador; Ventilar ar fresco no
ambiente de trabalho; |, ,
Limitar o tempo de exposição através de revezamento de pessoas ou
tarefas, otimizando os ciclos de trabalho na execução de tarefas;
Utilizar EPrs; |
Monitorar o trabalhador realizando exames médicos periódicos;
Aclimatar o trabalhador e garantir a hidratação por reposição de sais
minerais; Elaborar procedimentos que diminuam a exposição do
trabalhador à fonte de calor; '
Garantir ao trabalhador o direito de realizar pausas em respostas as suas
limitações físicas, evitando a fadiga; ' '
Conscientizar os trabalhadores sobre os riscos da, exposição ao calor.
Não se aplica
(*) Aexposição ao calor é avaliada através do "índice de Bulbo Úmido
Termômetro de Globo (IBUTG)", de acordo com a NR-15, anexo 3 da
Portaria 3214/78 do MTbE. '

Grupo: Químico

Limite de

Tolerância:

Vide quadros anexos da NR 15 Nível de

Ação:
Vide quadros anexos da NR 15

Meio de Propagação: Ar
Freqüência:
Classificação do
Efeito:

Habitual

Leve

19
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Tempo de B<posiçao: 8:00h 1

Data: Método:

Abril/2019 Avaliação Qualitativa |' i
Efeito: Irritações; Lesões no sistema respiratório; Intoxicações e outras.

Medidas Propostas:

Treinamento para manuseio de produtos químicos de acordo com a
função; '
Ter conhecimento da FISPQ;
Uso adequado de EPIs e EPCs;
Concepção e organização dos métodos de trabalho; |
Utilização de equipamento adequado; j
Utilização de processos que garantam a saúde e a segurança dos
trabalhadores; ;
Redução ao mínimo do número de trabalhadores expostos ou susceptíveis
de estar expostos; ;
Redução ao mínimoda duração e do grau de exposição;
Adoção de medidas de higiene adequadas; ^.

Medidas Existentes: Nao se aplica
Observações/
Metodologia:

Valores acima do limite de tolerância não deverão ultrapassar, em nenhum
momento da jornada, um valor denominado de valor máximo.

Riscos Adicionais:

Ergonômicos: Postura incorreta, levantamento manual de peso, layout
inadequado 0

Acidentes: Queda de mesmo nível, queda de nível diferente, lesão ae
membros, animais peçonhentos, ser atingido por, incêndio, explosão,
choque elétrico

Medidas Preventivas:

Treinamento de EHS; !
Revezamento de pessoas ou tarefas;
Otimização dos ciclos de trabalho na execução de tarefas;
Utilizar EPrs;
Monitorar o trabalhador realizando exames médicos periódicos;
Elaborar procedimentos que diminuam a exposição do trabalhador aos
riscos da atividade;
Garantir ao trabalhador o direito de realizar pausas em respostas as suas
limitações físicas, evitando a fadiga;
Conscientizar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade.

Cargo:
ELETRICISTA

N® de Funcionários !' '

Masc.:l Fem.: 0 Menor: 0 ; Total:l

Jornada de Trabalho:
- Segunda a Sexta: das 08:00 às 17:00 sendo 1:00 de Intervalo e Sábado:
das 08:00 às 12:00

Efetuara manutenção nas instalações elétricas, redes de alta e baixa tensão, cábines de força,
quadros e outros, instalando e reformando aparelhos de ar condicionado', para o funcionamento
adequado do sistema elétrico dos edifícios da Empresa: Efetuar a manutenção preventiva de
motores, transformadores, disjuntores, reatores, equipamentos elétricos em gerai, sistemas de
comando, sinalização e proteção; Efetuar estudos detalhados das necessidades de demanda e
levantamento das características dos equipamentos em funcionamento a fim de dimensionar as
alterações na rede e instalações elétricas; Zelar pelo funcionamento adequado do sistema elétrico
dos edifícios da Empresa, observando os projetos executivos de eletricidade, dirimindo dúvidas
com os engenheiros, observando os detalhes de segurança no trabalho é propondo modificações
necessárias; Executar outras atividades correlatas àfunção i
Cargo:
PEDREIRO

N® de Funcionários

Masc.:3 Fem.: 0 Menor: 0 [, Total:3

Jornada de Trabalho:
- Segunda a Sexta: das 08:00 às 17:00 sendo 1:00 de intervalo e Sábado:
das 08:00 às 12:00 . :

Realizar serviços de obra, tais como: assentamento de tijoloé bfocos,' pisos, azulejos, vasos
sanitários, pias, esquadrias, caixilhos, caixas de inspeção, rçcâs pp esgoto e hidráulica e

20

s



W. C.i RAMOS SILVA EXRELZ
CNPJ: 939/0001-6^

outros:Realizar serviços de acabamento em gesso nas partes Interiores e tetos do edífTclo da
Empresa: Efetuar manutenção corretiva de prédios, calçadas, paredes, pisos; telhados, aparelhos
sanitários, manilhas e outras; Executaroutras atividades correlatas à função.
Cargo:
AUX. DE

PEDREIRO

N° de Funcionários

Masc.:6 Fem.: 0 Menor: 0 Totai:6

Jornada de Trabalho:
- Segunda a Sexta: das 08:00 às 17:00 sendo 1:00 de.intervaio e Sábado:
das 08:00 às 12:00

Auxiliar nas atividades de manutenção das instalações civisde fábricas, construções de alvenaria,
elétricas, civis e conservação de pinturas. Auxiliar nos serviços de oficina de reparos mecânicos e
elétricos necessários à execução dos trabalhos. Auxiliar nos serviços de rfianutenção elétrica,
mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e
instalando peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e facriadas, limpar recintos e
acessórios. ;
Cargo:
AUX. DESERVIÇOS
GERAIS

N® de Funcionários

Masc.:l Fem.: 1 Menor: 0 , Total:l

Jornada de Trabalho:
- Segunda a Sexta: das 08:00 às 17:00 sendo 1:00 de intervalo e Sábado:
das 08:00 às 12:00

Auxilia na realização de serviços em geral como recebimento, separação e distribuição de
correspondência e materiais, atividades de limpeza, copa e conservação de Instalações.

13. Cronograma de Atividades ... |s ' 1 [

Recomendações 2018 jj! •| i 2019
1 t

S 0 N D J Fi •M A M J J A

1. Reuniões avaliação do Programa com os
Responsáveis pela Prevenção

X
1 ;

2. Divulgação do Programa - X X X X X X X X X X X

3. Gestão de Segurança e Saúde para 0 piano de
metas

X X X X X X X X X X X X

4. físicos

4.1. ruído
1 .

4.1.1 Treinamento do PCA - Programa de
Conservação Auditiva

X X X X

4.1.3. Estabelecer pausas e revezamento para
descanso e reidratação entre os colaboradores.

X X X X X X X X X X X X

5. QUÍMICOS •

5.1. AGENTESQUÍMICOS 1

1

5.1.1. Treinamento PPR - Programa de Proteção
Respiratória

X X X X X X
1

1

X X X X X X

6.BIOLOGICOS

6.1 Higienização periódica dos aparelhos de ar
condicionado

X X X X X X X X X X X X

7. ACIDENTES 1, 1 1

7.1. Prevenir acidentes neutralizando ou eliminando

atos e condições inseguras.
X X X X X X

1

X X X X X X

7.2. Implantação de Brigada de Emergência X

7.3 Treinamentos de Integração de SSO e outros X X X X X x! , X X X X X X

7.4 Sinalização e Instalação de Proteção Coletiva , X

S.Ergonomia (
i ( 1

8.1. Correção de posturas no trabalho X >, X

9.REVISA0 do PPRA (Análise Global) 9.2.1.1 NR 09 X

10. Aquisição de EPIs, e treinamento quanto ao uso
correto.

X X X

11 Aplicação de DDSSMA X X X X
n 1 X X X X X X/

12. Treinamentos de segurança e higiene
ocupacional r H ,/

J



W. ei;; RAMOS SZL.VA EIREI.X
CNRJ: X8.'«a7.939/0001-6<4

12.1 Reciclagem X X X X X x! x' X X X X X

13. Fornecimento de EPIs X X X X X xí, Xl X X X X X

14. Simulado de combate a incêndios e evacuação
do local de trabalho

X

•

X X

15. Campanhas de Saúde '

15.1 DST-AIDS X ' X

15.2 Álcool e Drogas X ( X

15.3 Tabagismo X ' , X

15.4 Hipertensão X ;' 1 X

15.5 Diabetes X
1

, , X

15.6 Combate a Dengue xl 11 X

15.7 Segurança Alimentar X X

16. Programa(follow up) X X X X X xil' (X X X X X X

22



w. cí.rAmos szlva eirelz
CIMRJ: ±8.4^7.939/0001-64

4

ANEXO 1 - ORDENS DE SERVIÇOS DESSO
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W. cL, RiÇ^MOS SZI.VA EIREU
CNPJ: 18.447.939/0001-64

\

i ' I

I : ' !

f

ANEXO 2 - MODELO DE FICHA DE EPI - EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL ; '
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UDI - HOSPITAL

JAEL ENGENHARIA

Colaborador:

Função:

Data de Admissão:

Calça n^

W. C:.;RAMOS SXLVA EZREI.Z
CNPJI= Z8.-447.939/0001-64

t
FICHA DE CONTROLE E ENTREGA DE EPI

Registro:

Obra/Filiai: Centro de Custo:

Data de Demissão:

Camisa n*^ Calçado n^

TERMO DE RESPONSABILIDADE !

Declaro ter recebido da AABB, os equipamentos de proteção Individual (EPI) registrados nesta ficha, em perfeitas
condições de uso, os quais desde já me comprometo sempre usar na execução dé mirihas tarefas, zelando pela sua
perfeita guarda e conservação, uso e funcionamento deacordo com as orientações|e treinamentos recebidos da CIPA,
assumindo o compromisso de devolvê-lo quando solicitado ou em ocasião de rescisão' do meu contrato de trabalho.
Estou ciente e de pleno acordo que o não ajmprimento das condições estabelecidas,'acarretará, além de aplicações
de penas disclpllnares, índusíve rescisão de meu contrato de trabalho, outras sanções' previstas em lei, em especial
nas constantes na NR 06, portaria 3.214 de 08/06/97, do Ministério do Trabalho. No caso de perda, dano, extravio ou
avaria, por negligência minha dos EPI, o respectivo valor será debitado de miriha,remuneração, o que desde já
autorizo. Estou ciente também de que constitui ato faltoso a recusa injustificada no ,usd do fornecido pelo empregador,
acarretando a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente. E para constar, assino a presente para
produção dos efeitos legais. | i ^

O

Assinatura: Data: /

MOTIVO DA ENTREGA

(P)PERDA ( D)DESGASTE F)FURTO (A) ADMISSÃO

Data

Motivo Qtde. Tipo de EPI CA Assinatura

Entrega Devolução

26
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W. C.ÍRAMOS SXLVA EZREl-Z
CNPJ: !Z8-447.939/OOÓX-6'4^

Funções

expostas
EPI

1

i C.A.
1

Protetor auricular

g Sapatos de segurança com biqueira Disponível nó sitedo MTE

composite conforme marca de EPI

o
0.

Óculos desegurança
I I

disponibilizada pela empresa.

II
1

Protetor auricular 1

ELETRICISTA

Sapatos de segurança com biqueira

composite

Óculos desegurança

Capacete com jugular

Luvas isolantes

Disponível no site do MTE

conforme marca ide EPI
! ' '

disponibilizada pela empresa.

1

Protetor auricular i

Sapatos de segurança com biqueira 1' 1

PEDREIRO

composite

Óculos desegurança

Capacete com jugular

Mascara descartável PFF 2

Luvas Impermeáveis

h :;

Disponível no site do MTE
1

conforme marca de EPI
•1 • • 1

disponibilizada pela empresa.
1 1

1

1

!

Sapatos de segurança 1

1

§

Óculos de segurança i. '

Mascara descartável Disponível rio site do MTE

Z
Üí

Touca conforme niárca de EPI
LU
Ll_

z
Jaleco disponibilizada pela empresa.

LU

Luvas de procedimento
' . 1

1
1 1

28
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W. C. ,RAMOS SXLVA EZREI-I
CNPJ:. 3.8.447.939/0001-64

MANUTENÇÃO
Protetor
auricular

Sapatos
desegurança

combiqueira

composite Óculosdesegurança

Capacete
comjugular

Mascara
descartável
PFF
2

Luvas
desegurança

Cinto
desegurança

Talabarte
duplo

1

1

1

Disponível
npsitedoMIE

conforme
marca
deEPI

disponibilizada
pelaempresa.

1

1

1

!1

SERVIÇOS
GERAIS

Protetor
auricular

Sapatos
desegurança

combiqueira

composite
ouborrachacano

longo

Óculosdesegurança
Mascara

descartável
PFF
2

Luvas
desegurança

Luvaspara
manuseio
deprodutos

químicos

i
'1

1

i

Disponível
nositedoMTE

t

conforme
marca
deEPI ''1

disponibilizada
pelaempresa.

1
',,

1

1COORDENAÇÃO DE
SERVIÇOS Sapatos

desegurança

i'
Disponível
nositedoMTE

conforme
marca
deEPI

h

disponibilizada
pelaempresa.

1
,

GUARDA
NOTURNO Sapatos

desegurança
combiqueira

composite Óculosdesegurança

Colete
balístico

Colete
reflexivo

Luvas
desegurança

1

1•

1
.

Disponível
nòsitedoMTE i

. conforme
marca

deEPI

disponibilizada
pelaempresa.

ESTAGIÁRIO

Sapatos
desegurança
combiqueira

composite

i
Disponível
nositedoMTE 1**'

conforme
marca
deEPI i

,1 dispoitíb|lízada
pelaempresa.

29

{



3
0

W
.

C
.'

R
A

M
O

S
S

I
L

V
A

E
X

R
E

L
Z

C
N

P
3

:
.
1

8
.
4

4
7

.
9

3
9

/
O

O
O

I
-
6

4
I
I
.

I.
'

,

I
I

I,
i

i'' I'
,1

I

A
t5 ir



%

Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C A —üü A
Lei n^ 6.496, de 7 de dezembro de 1977 ^IxC/^ l*l^\

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20210407496

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOES

Titulo profissional; ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

2. Dados do Contrato

RNf?: 1;105164519

Regístro;> 3764D MA MA

Contratante: W. C. RAMOS SILVA EIRELI

RUA OLHO D' ÁGUA

Complemento:

Cidade: SANTA HELENA

Bairro: OLHO D' ÁGUA

UF: MA

CPF/CNPJ: 18.447.939/0001-64

N": ,01 '

!

CEP: 6S208000

Contrato: Não especificado

Valor: R$ 2.500,00

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA OLHO D' Acua

Complemento:

Cidade: SANTA HELENA

Data de Início: 19/02/2021

Finalidade: SEMDEFINIÇÃO
Proprietário: W. C. RAMOS SILVAEIRELI

4. Atividade Técnica

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: OLHO D' ÁGUA

UF: MA CEP: 65208000

Previsão de término: I9rt)4/2021 Coordenadas Geográficas: -2.484535,-44.224203
I

Código: Não Especificado {' I

CPF/CNPJ: 18.447.939/0001-64

1-ATUACAO

28 - PPRA > #60122 - PROGRAMAGAO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA

N»; 01

Quantidade

' ' 1,00

5. Observações
Apósa conclusão das atividades técnicaso profissional deveproceder a baixa desta ART

I I

Unidade

un

ART DE EUBORAÇÂO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) CONFORME NORMA REGUUDORA NR-9. PARA
EMPRESA W.C RAMOS SILVA EIRELI INSCRITA PELO CNPJ: 18.447.939/0001-64. LOCALIZADA NA RUA OLHO D'AGUA N» 01, BAIRRO OLHO
DÁGUA. SANTA HELENA • MA

6. Declarações

•Cláusula Compromtssória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente oontrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, deacordo com a Lei no. 9.307, de23desetembro de1996, por meio doCentro deMediação e Arbitragem CMA vinculado aoCrea-MA.
nos termos do respectivo regulamento do arbitragem que. expressamente, as partes declaram concor^r. j> i ( \ ,
- Declaro queestoucumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas té»iicasdaABNT. na legislação especifica e nodecreto n.
5296/2004. •

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as Informações adma

. de

Local

9. Infonnações

LUIS ERNESTO CAMPOS DE GOE

. C. RAMOS SIU^IREU -CNPJ: 18.447.9S9A30O1-64

•* AART é válida somente quando quitada, mediante apresentação docomprovante dopagamento ouconferênda nositedo Crea.

10. Valor

Valorda ART: R$88,78 Registrada em: 24/03/2021 Valor pago: R$88,78 osso Número: 8303129340

Aautenticidade desta ART pode ser verificada em: t)ttps://crea-ma.sitac.cora^l4]rico/, com achave: 2bBb5
Impresso em: 24/03/2021 às11:31:51 ^r; .íp-.,186.212.99.2

www.creama.org.br

Tel; (98)2106-6300

faleconosco@creama.o^.br

Fax: (98) 2106-8300

I

-MA
ConsiIhoKogionsl M ErâCAhang

• Agrariocria 4»Estfub4o
MaianhAo
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Acesso à Informação

Receita Federal
/rs-) Ps n

Ir ^irijú

Participe ' Serviços \ Legislação | Canais

Confirmação de Autenticidade das; Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 18.447.939/0001-64

Data da Emissão : 24/06/2020

Hora da Emissão : 14:54:24

Código de Controle da Certidão 2D95.220D.75DE.C176

1 !

Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa i

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em24/06/2020, com vaiidacle átè 20/01/2021, considerando
prorrogação de sua vaiidade peia Portaria Conjunta n® 555/2020 (DOU 24/03/2020) e'/ou Portaria Conjunta n®
1.178/2020 (DOU 14/07/2020). I' '

Página Anterior
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Resultado da ValIdaçAo da Certidão NegativaDIvIdaAtlva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA! j
NO da Certidão: 013298/21 >

Data de Validade: 26/06/2021 j
Data de Emissão: 26/02/2021 17:03:39 |

Inscrição Estadual! 126051313 !'
CPF/CNPJ: 18447939000164 |

Razão Social: WC RAMOS SILVA EIREU 1

NovaConsulta BImprimir

DéSíiovOlvidO pela Scía^/COTEC • 2005-2009



CERTIDÃO VALIDAI

NO da Certidão: 132800/21

Data de Validade: 29/06/2021

Data de Emissão: 01/03/2021 16:05:32

Inscrição Estadual: 126051313

CPF/CNPJ: 18447939000164

Razão Social: W C RAMOS SILVA EIRELI

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido peia Sefaz/COTEC • 2005-2009

I I
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TIU^ALHISTAS

Nome: W. C. RAMOS SILVA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.447.939/0001-64

Certidão n®: 34697048/2020 |
Expedição: 28/12/2020, às 10:57:11
Validade: 25/06/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua e:q)edição. |

i

Certifica-se que w. c. ramos silva eireli (matriz e filiais),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 18.447.939/0001-Í64, : 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 dó Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 1 '

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 atesha á empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências óu 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.

I

INFORMAÇÃO IMPORTANTE '
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

I

necessários à identificação das pessoas jnaturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados!emilei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o|Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

I •

I '

Dúvidas e sugestões: cndt®cst. jus.'br


