
\o un,.

ESTADO DO MARANHÃO |,
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - i

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
CNPJ N° 06.089.668/0001-33 ' ' unicef?í>

Processo Administrativo n° 2602001/2021

Modalidade: Tomada de Preços n° 05/2021
Tipo: Menor Preço Globai

Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de
Limpeza Pública Urbana no Municipio de São João dos Patos/MA.
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www.saojoaodospatos.nna.gov.br |
Av. Getúlio Vargas. 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA

I I



S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 1

INSC.EST. 12.324.847-7
Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65,680-000

CAPA PARA ACOMPANHAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EPROPOSTA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Em atendimento ao disposto no Edital da TOMADE DE FfREÇOS N° 05/2021,
apresentamos a proposta de preços da empresa abaixo Identificada:

EMPRESA: S DA S COELHO EIRELI

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Documentos

RELATIVO AHABILITAÇÃO JURÍDICA
RELATIVA ÀREGULARIDADE FISCAL
QUALIFICAÇÃO ECONOMICA/FINANCEIRA
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
DECLARAÇÕES

r
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N®06.089,668/0001-33
Secretaria Municipal de Administração

ComissãoPermanentede Licitação

CADASTRODE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

í j

uniceí^^'

RAZAO SOCIAL: S. DA SrCOELHO EIRELI CNPJ: 11,453.310/0001-88
NOME FANTASIA: INSC. ESTADUAL: 12.324847-7
ENDEREÇO: R. DO PRADO N»: , 234
BAIRRO: CENTRO CEP: 65.880-000
CIDADE: PASSAGEM FRANCA ESTADO: MA
TELEFONE: CELULAR: (99) 98402-8525
EMAIL: XXXXXXXXXXXXXXX 1
TITULAR: Salvador da Silva Coelho
oata/conshtuicao da EMPRESA: 14/12/2009 DATA/ULTIMA ALTERACÁO: 12/01^021

ATA DO CADASTRO: 22/03/2021 VAUDADE DO CADASTRO: 22/03/2022

ATIVIDADE PRIfíCIPAL . 38.11-4-00- COLETA DERESÍDUOS NÃO-PERÍGOSOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 0 CADASTRO
PESSOA JURÍDICA ! . PESSOA FÍSICA

Contrato Social e suas alterações SIM Carteira de Identidade SIM
Cadastro de CNPJ . SIM Cadastro Pessoa Física - CPF SIM
Certidões Nepafivas deDébIto e Dívida Ativa Municipal SIM ,

Certidão Simplificada da Junta Comercial SIM
1

j'

Certidão Negativa de Débito Estadual SIM

Certidão Negativa de Divida Ativa Estadual . . SIM
Certidão Negatit» de Débito - FGTS ^ SIM
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a OMda
Ativa da União • SIM

Certidão Negativa de Débito - Trabalhista sm
Certidão Negativa de Falência e Concordata SIM
Balanço do Ultimo Exercido Registrado na Junta Comercial SIM
DHP do Contador SIM

Em caso de Obras apresentar mais os documentos abaixo:
'"ertidão de Quitação Pessoa Jurídica - CREA SIM

ertidão de Quitação Pessoa Física - CREA SIM
'/ Comissão Permaiíente de
. . ' LIdtacão

Citado
, portador do CPF repres nte da empresa

prmacpe9*aqui apresentada&^oá exp da verdade

Assinatura do Responsável
Empresa

Pre.e.turaMunM:,^^rteS»ojMocíosPa,os ma
Comissão Permanente deLicitaçao

CONFERE ÇOM O ORIGINAL

PATA

V^ubfíca
S"
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02^ (segunda)ALTERAÇÃO DAEMPRESA S. da s. coelho ÉlRELl -EPP
CNPJ: 11.453.310/0001^8 ' '

NIRE: 21600079934 '
I

! ,
SALVADOR DA SILVA COELHO, inscrita no CPF n" 266.014.503-87, Brasileiro, natural de

Roriano-Pj, solleiro (A), nascido em 04/01/1970, empresário. RG n'" 0525559720144 sesp-
MA, residente e domiciliado rua Siqueira campos, n' 1C07. centro. PaUagem Fraiica -
MA, CEP 65.680-000, Sócio Pessoa Física da empresa de responsabilidade limitada S.
DA s. COELHO EíRELi • EPP coiu scdc f duinicílío na RUA DO PRADO n' 234. cctitro; CEP
65.680-000; Passagem Franca - .MA registrado na JUCEM-V S" 21600079934 e
CNPJ.: 11.453.310/0001-88 rcsoIve, pi umovcr alteravão do contrato social, no seguinte
termo:

Ciausula I - Seu objeto social passará a ser: coleta de RESIDUOSiNAO-PERigosos
ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES'. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E REPARACAO MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES-^ SERVIÇOS DE
ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SERVIÇOS DE BORRACHARIA
PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO AVAREJO DE PECÁS EACESSÓRIOS NOVOS PARA
VEÍCULOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATIGOS £ CAMARAS-DE-À; CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS E FERROVIAS , OBRAS DE TERRAPLENAGEM CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

If^STALACOES.ESPORTIVAS E RÈCREATIVAS 0BRAS!'DE' URBANI2ACA0 •
RUAS. PRAÇAS E CALCADAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE (CASARESIDENCIAL).

/ f

Resolve os sócios, promover aConsolidaçào Conirauml como segue;'
|i' I

SALVADOR DA SILVA COELHO, Inscrita nõ CPF n" 268.014.503.S7-|-Brasileiro, natural
de Fioriano - PI, solteiro (A), nascido em 04/01/1970, empresário, n" 0525559720144
SESP-MA, residente e tlomiciliado RUA SIQUEIRA CAMPOS, n" 1007{ centro. Passaaem
Franca - MA. C.1:P 65.6SÜ-U00: com liindiunenio no iiiiigo 980-A da lei deln" l0406/''00"'
resolve alterar .a empresa individual de responsabilidade limitada, a qiiál sera regida pdãs
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME COMERCIAL
Aempresa individual girá sob adenominação S. DA S. COELHO EIRELI cómiscde na RUA DO
PRADO. n« 234. centro; CEP 65.680-000; Passagem Franca - MA,] podendo a qualquer
tempo, açnteno de seu lindar abrir ou fechar filiais em qualquer pane do leiriiório nacional
CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL !' '

nSclInílíSlío®® REUCIONADAS A.ESGOTO. EXCETO AGESTÃO DE REDES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARACAO MECÂNICA DE VEiniin^
alinhamento e ba^ncÍaSo^

V^EJC? f?E PEOA? p VEÍCULOS AUTOMOTORES COMERCIO AVAREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS COMERCIO' 'A VARP10 "nn

^ CAMARAS-DE-A. CONSTRUÇÃO DE RODOvTaS ÉFeS^EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE INSTALAGÒESÍESPCRTIVAS ERECREATIVAS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS'OUTRAS "
ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE f •'CL.AUSULA TFRCEIR.A ~PR.AZ;g DF DURAÇÃO ' ' |
Opnizo de (iiiraçfio épor tempo indeterminado. Eganimida aconlinuidadu da pessoa ji
diante do impedimento por torça maior ou impedimcmos lemporário ou permanente do'i
podendo a empresa seralterada para atender uma nova .situação 1
CLAUSULA QUARTA. DO CAPITAL SOCIAL " | '
Ocapital social ó de RS 400.000.00 (quatrocentos mil reais), o qUi está
mtcgralizado em moeda correntè do Pais. j 1
CLAUSULA QUINTA-DA ADMINISTRAÇÃO f 1
Aempresa será administrada pelo titular. Senhor SALVADOR DA SILVA COELHO, ta qm
dentre outras atribuições, arcpreseiUaçào ativa epassiva, Judicial eextrajudicial'deste
sendo a respónsabilidadc do titular limitada ao capital inlegralizado.

I i

caberá
,'deste empresa.

r'
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CLÁUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL
Otermino clc cada exercício social em 31 de dczenibix) de cada anu •o titiilar procederá ao
levamamento do balanço patrimonial c da demonstração do resultado do exercício após as
deduções previstas ein lei e no ato constitutivo da empresa individu'ai de. responsabilidade
imitada, Página - de 4a formação de reservas que forem considenidasÁ-omò necessárias e os

lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social
que e possuidor. ? '
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DECLAÍUXÇÂO
Declara otitula da EIRELI, para os devidos fins eefeitos dc direito, que omesmo não participa
Uc nenhuma outraempresa, pessoa iuridicn dessa modalidade . ' » ^
CLAUSULA OITAVA «DA RESPONSABILIDADE |Aresponsabilidade do titular élimitada ao capital inlcgralizado da empresa eserá regida pelo

supietivamenie pela leida socicdaile anônima.
CLAUSULA NONA - DO DESEMPEDIMENTO
O^IituJar declara sob as penas da !ei. que não está impedido, por lei especial.' enem condenado
que se encontre sob os efeitos dc condenação, que oproíbam de exercer aadministração deste
Eireíi, bem como nao esta impedido, ou em vlnudc de condenação criminàl, ou por sc encontrar
sob os eleitos dela, apena que vede. ainda que tcmpoiariamenle, oacessi)|a cargos públicos; ou
cnme íalimeniar, de prevaricação, peita ou suborno, concussào ou peculato; ou contra a
economia '

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de dcí-csa' da concorrência.

as relaçi^s de consumo, afé pública ou apropriedade confbmie artigo l.oll, parágrafo 1" do
Codigo Civil. I . ^
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO '
Fma eleito oFóaim da Cidade de Passagem Franca - MA, para serem re.sólvidas as dúvidas que

originarem do presente insinimcnlo dc constituição dc empresa individual íie responsabilidade
hmitada. com expressa renúncia aqualquer outro, por mais privilegiado qu^scja ou venha aser
Omslrumeniü do ato constitutivo dc ElRELl, será assinado em 01 (uma )Wa dé igual forma e"
teor e consistência. i v

\ .

Passagem Franca. MA 12 dc Janeiro de 2021

salvador da silva coelho

Titular Pessoa Física

4



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocralizaçâo. Gestão eGoverno Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial eIntegração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que oato da empresa S. DA S. COELHO EIRELI consta assinado 'digítálmenie pon

CPF

26801450387

í I ,IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) |fif;"
Nome 1,

SALVADOR DA SILVA COELHO

I '

i

jucEMA

LtLIAN TKSBíSA RODHlttUBS XENDONÇA
SECRETÂRTA-CSRAL

inn..BBpMa»fBell.iM.çov.br i jíU(U.l« .«íte ía Irp-C3.9, íicí f3lflí-r. A • N ! l
Íí.!or,V.r.íi FOr

i '
I
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^S^IVA DA silva' CpÉLHÓ

[j,:IWTW3ÃlÒft«i
I^L^ANO:
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Poder Judiciário TJMA Sair,,
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httpS;//seio.tjma.jus.br

olaCosia
ubstituta Extrafudicíal

VALIDA 6M TOQ0'ÕTCR '̂<TQRÍQ^igSÃf'

iVasço^DE sopsa coelho e hilda
IA HTT-WA r»rM?TaA--

BmusíVià^auro, .j
04/01/1970 V
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Ministério da Fazenda rsmtr
Receita Federa! -

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número

268.014.503-87

Nome

SALVADOR DA SILVA COELHO

Nascimento

04/01/1970

CÓDIGO DE CONTROLE

7E4e.4920.68P3.gF29

1=1^^34^1=1

. Emitidò psta Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 06:20:50 do dia 12/03/2021 (hora e data de Brasília)

digito vertflçádor: 00

VÁUDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE iDENTIFlCAÇÃO

ftttps;//servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/q)£^cartao/cartao.asp

ofi-r.
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]ittps://servicos.recdta.fazenda.gov.br/sgvicof;/cpf/c<tnsultasituaca..

Ministério da Fazenda |
Secretaria da Receita Federal do Brasil

j

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N® do CPF: 268.014.B03-87

Nome: SALVADOR DA SILVA COELHO

Data de Nascimento: 04/01/1970

Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: anteriog- a 10/11/1990

DigitoVerificador: 00

Comprovante emitido às: 07:06:48 do dia 12/03/2021 (hora e.data de Brasília).
Código de controledo comprovante: 7D9E.8A68.CAC9.2D39

3cr

Este documento não substitui o "Comprovante de Inácricão no CPF".

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

' W 'Cj,.

k



ofl

nups!7/s^wcõ^«cêite!fk^nda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva..

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DEINSCRIÇAO
11.453^10/0001-88
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

NONE EMPRESARIAL

S. DA S. COELHO EIRELI

TiTULO DO ESTABELECIfiCNTO (NOfifE DE FANTASIA}

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAATIWDADE ECONÓMGA PRINCIPAL
38.11-440- Coletade resíduos não-perígosos

CtolGOEDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES EC<»tóMCAS SECUNDÁRIAS
37.02-9-00 - Atividades relactonadâs a esgoto,excetoa gestão de redes
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 • Constru^o de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-541 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-649 - Outras obras de engenharia civilnão especificadas anteriormente
43.13-440 - Obras de terraplenagem
45.20441 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20444 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20446 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-743 -Comércio a varejo de peçase acessóriosnovos paraveículos automotores
45.30-745 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaias-de-ar

C(^160 EDESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí

LOGRADOURO

ROO PRADO

CEP

65.680400

ENDEREÇOaeTRÓNICO

BAIRROCISTRITO

CENTRO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÃVEL (EFR)

NUMERO

234
COWPLEÍ«NTO

MUNICÍPIO
PASSAGEM FRANCA |

TELEFONE

(99) 84024525

DATADE ABERTURA

14/12/2009

PORTE

EPP

UF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SlTUAÇto CADASTRAL
14/12/2009

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATADASITUAÇÃO ESPECIAL

'5^

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/01/2021 às 13:23:40 (data e hora de Brasília).
agina: 1/1

9.6/01n-94
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Resultedo da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

C6C; 11.453.310/0001-88 Inscrito Estadual: 12.324847-7
Razão Social: SDA SCOELHO^g^LI
Regime Apuração: NORMAL/

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DO PRADO

Número: 234 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: PASSAGEM FRANCAUF: MA

CEP: 65680000 DDD: Telefone: 34921032

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 3811400 - COLETA DERESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

CNAEs Secundários

Cádigo ;

4520006 ISERVIÇOS OE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
Descrição CNAE

.ICOHéRCIO AVAREIO DE PEÇAS EACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS
'.AUTOMOTORES |

3702900! ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

4299599 I OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

4120400 1CONSTRUÇÃO DE EDIFÍaOS

I421_1W11 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS EFERROVIAS
[4213800 jOBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS, PRAÇAS ECALÇADAS
4299501

4530705

4313400

4520001

CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

COMÉRCIO A VAREIO DE PNEUMÃTICOS E CÃMARAS-DE-AR

OBRAS DE TERRAPLENAGEM

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DEVEÍCULOS AUTOMOTORES

4520004 SERVIÇOS DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO OE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 19/12/2020

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's):

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:
I

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fomecldas|pelo'próprio
contribuinte cadastrado. Não vaiem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tübutária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/03/2021

Número da Consulta:

P^oválconsuita 1

1
1

Élrnpnmlr^

2005-2012

l\

iaamiLtiíg 'ju teíuífi#

10/03/2021 14:17
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FICHA CADASTRAL MUNICIPAL

IDENTIFICAÇÃO:
RAZAO SOCIAL: S DA S COELHO EIRELI - EPP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0211
CNPJ: 11.463.310/0001-88
PORTE: EPP

ENDEREÇO:
ENDEREÇO: RUA DO PRADO N® 234 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO; PASSAGEM FRANCA UF: MA

CEP. 65.680-000 FONE: 99 98402-8525

CNAE PRINCIPAL: 38.11.4-00- COLETA DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS

CODIGO DESCRIÇÃO CNAE
37.02-9-00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO. EXCETO A GESTAO DE REDES
41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFICIL
42.11-1-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS .
42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO -RUAS. PRAÇASE CALÇADAS
42.99-5-01 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
42.99-599 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
43.13-4-00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM
45.20-0-01 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇAO MECANICA DE VEÍCULOSAUTOMOTORES
45.20-0-04 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
44.20-0-06 SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
45.30-7-03 COMERCIO AVAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARAVEÍCULOS AUTOMOTORES
45.30-7-05 COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARA DE AR

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA-230-5-EMPRESA INDIVIDUAL I
RESPONSABILIDADE UMiTADA(DE NATUREZA EMPRESARIAL) T
SITUAÇAO CADASTRAL: ATIVA
DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL: 25 /01/2021

Passagem Franca - Ma 25 de Janeiro de

//o/eyz>W(^
/ Thelys Andrade Noleto Pessoa'

Sec. Administração e Finanças, Fiscaliza
Arrecadação e tributos

Pça, Prssidegi^ n.® 503 - Centro 6S
Tefô?ax: (99) 3S5@-a212

CNPJ;10.438.570/b601-Íl ^

C/)V ço
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MINISTÉRIO OAFAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Prccuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
DA UNIÃO

Nome: S. DAS, COELHO EIREU
CNPJ: 11.453.310/0001-86

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
n?o rnnÍJm n identificado que vierem aser apuradas, écertifioado que

Federafdo® ÜLir^FS®' ^ tributários,Administrados pela Secretariaaa Keceita Federal do Brasil (RFB) e a inscnçoes em Dívida Ativa da União (DAm junto à
Procuradona-Geraí da Fazenda Nacional (PGFN). ^ "J.' J^nto a

Esta certidão éválida para oestabelecimento matriz esuas filiais e, no; caso de ente federativo oara
todos cs orgãos etondos púbicos da administração direta aele vinculados. Refere-se àsituação do
nas líínTaTv ^ ®da PGFN eabrange índuslve as rántribuições sedais previstasnas alíneas a a d do parágrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

Aaceitação (tosta cerüdão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <ht1p://rfb.gov.br> ou <http://www.pgto.gov.br>. j

^rfidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1761 de 2/10/2014
Emitida às 08:43:26 do di^04/11/2020 <hora edata de Brasnia> T"' " ^ «e 2/10/2014.
Válida até03/05/2021. / ' j
Código de controle da certidão; 6CD2.4D4F.9354,6B3F '
Qualquer rasura ou emenda invalidará estedocumento. i

<ir
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A.4

GOVERNO DO ESTADO DO MÀRÀNHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FÀZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N° Certidão: 131183/21 Data da 25/02/2021 08:08:12

Inscrição Estadual: 123248477 CPF/CNPJ: 11453310000188

Razão Social: S DA S COELHO EIRELI '

Endereço: RUA DO PRADO, 234 CEP: 85680000

ilefone: (99)34921032 Município: PASSAGEM FRANCA UF: MA

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

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o dir;eitò da cobrança de dívidas que
venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. I

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

Aautenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
.http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Neaativa

Débito". ^

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/02/2021 08:08:12



•ító:-

GOVERNO DO ESTADO DO MÀRANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FÁZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

N° Certidão: 004285/21 Data da 21/01/2021 10:21:31

Inscrição Estadual: 123248477 CPF/CNPJ: 11453310000188 |
Razão Social: S DA 8 COELHO EIRELI

I

Endereço: RUA DO PRADO, 234 CEP: 65680000 !

ilefone: (99)34921032 Município: PASSAGEM FRANCA , UF: MA

Certificamos que. após a realização das consultas procedidas nò sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156. da fei 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 206 da lei 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 e vinte) dias: 21/05/2021.

Aautenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: i
http://portal.sefaz.ma.gov.br/. clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Neaativa
de Dívida Ativa". i , ®

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

V

DataImpressão: 26/01/2021 07:21:41



PREFEITURA DE

PASSAGEM FRANGA
Alais trabalho, novas eonguísfas •

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

VALIDADE: 08.04.202i

Certificamos a quem interessar possa que S. DA S. COELHO EIRELI

Inscrito no CNPJ 11.453.310/0001-88, situado na Rua da Pràdó, 234, Bairro Centro -

Passagem Franca - MA, NADA DEVE a Secretaria Municipal de; Finanças, ressalvados

débitos em apuração por este setor de acordo consta em riossòs registros, até a

presente data, eu Thelys Andrade Noleto Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização,

Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

^ w01
:pmc 2 "T

|||ozOO
o

godgrnCO
< -p to

sa? ifo
o o
1-1 —i.

<51

Passagem Franca - MA, 08 de Janeiro de 2021
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Theiys Andrade Noleto Pessoa ^

Pça. Presidente M^ici, n.o 503 - Centro CEI^. 65.680-000
Telefax: (99) 3558-1212 e-mall: pmpassaoemfrancaébol.com.br

CNPJ:10.438.570/0001-11
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PREFEITURA DE

PASSAGEM FRANCA
Alais trabalho^ novas conquistas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATVA

VALIDADE: 08.04.2021

DELHO EIRELICertificamos a quem interessar possa que S. DA S. C

Inscrito no CNPJ n'' 11.453.310/0001-88. situado na Rua da Prado, 234, Bairro Centro -
I' 'I ' 'Passagem Franca - IWA, NADA DEVE aSecretaria Municipal dé Fjriânças, ressalvados

débitos em apuração por estesetor de acordo consta em nossos registros, até a

presente data, eu Thelys Andrade Noleto Pessoa, Tesoureiro, Fiscalização,

•. Arrecadação e Tributos, fiz busca, constatei e certifico.

Passagem Franca - MA, 08de Janeiro de 2021

Thelys Andrade Noleto Pessoa f / / <

Pça. Presidente Médicl, 503 - Centro CEP. 65.680-000
Telefãx: (99) 3558-1212^maii: pmD3ssaaemfrancaéi>oÍ.gQm.hr

CNPJ:10.438.570/0001-11
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PtCFftrcfiA ti

ESTADO DO MARANHAO | |
PREFEITURA MINICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

PflgfiflHFM franca secretaria MUNICIPAL DA FAZENDa' .
Atoú trotofta oeras DEPARTAMENTO DE RECEITA

ALVARA
DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO

E FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO 2021.

Nome Empresarial: 5. DA S. COELHO EtRELI
Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: 11.453.310/0001-88

Código e descrição da atividade econômica principal:
38.11-4-00 - Coleta de resíduos nâo-perígosos
Código e descrição da atividade secundária:
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores
45.30-7-03 • Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veícu
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
Código e descrição da natureza jurídica;
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (do Natureza

os automotores

impresári •'

Endereço: r do prado, 234 - centro

Município: PassãgemiFrança ÚF: MA

Inscrição Municipal: 0211 | I
Local e data: Município'de Pasàagém Franca, 08 de janeiro de-2021

Vencimento: 31 de Dezembro de 2021

CÉP: 651680-000

w o
-n í? 33 ÍS '
O?5 > i; _\
> ^ O 2r CO
O O 2 -n
g2^ cn

^ Co

Ocn 2: O

Poder Judiciário TJMP. Seici^

Praça

fiUTENT030791K462U22I30VSFG71,
10/03/2021 08;41;25, AlO: 13.18, Tolâi R$5,12
Emol R$ 4;63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18
FEUP rs 0\15 Consulte em
htlps :'//selo. li ma.,ius.br

ThelysAndradeNoIetoPessoa j,
j ,0 presente'ALVARÁ déveráiser afixado em locáíbern

' . ,visível:%fisGaIizaçãò;do^departàmènto de
' V iAdmifiistração F " ''

osícTÍVíoreira
a Extrajudicial

503- CentrdV CEP:^65.680-000 - Passagem Fran
Fone/Fax: (99)3558-1212

nahceira-Muniçipal.

-MA
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Votan tmprimlwr-

CAIXA ECONÔMICA FEQERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição:
Razão

Social:

Endereço:

11.453.310/0001-88

S DA S COELHO EIREU

R DO PRADO 234/ CENTRO / PASSAGEM FRANCA / MA / 65680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifícafque, nesta data,i
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 com :ra' cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos
decorrentes das obrigações com o FGTS.^ '' *

Validade:06/03/2021 a 04/04/2021-

Certificação Número: 2021030601585611503860

Informação obtida em 09/03/2021 07:19:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos !em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no sité da Caixa-
www.caixa.gov.br

n7.io



PODER JUDlCIPi-'TO I
t.t:ça do 7'rabo.l.h(.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S. DA S. COELHO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS
CNPJ: 11.453.310/0001-88
Certidão n°: 4692863/2021
Expedição: 03/02/20^ às 07:40:22
Validade: 01/08/202Í - 180 (cento e oitenta
de sua expedição.

I

dias, contados da data

Certifica-se que s. da s. coelho eireli (matriz s filiais), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 11.453.310/0001-88, NÃO CONSTaÍ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Gorisolidação das Leis-do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de \1 de julho de 2011, e

o Tribunal Superior dona Resolução Administrativa n° 1470/2011 c
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são dé. responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição. , |
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta'a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências oulfiliais.
A aceitação desta certidão condiciona-se
autenticidade no portal do Tribunal Sup
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

à; verificação de sua
erior do Trabalho na

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco^ Nacional de Devedores Trabalhisjtãs constam os dados
necessários à identificação das pessoas tnaturais e jurid&as
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado oü-em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários,/ a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em; lei/ ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mi'ni/s/ério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia 1

•í:

L-uv_v{(.r) syçíe-i-i-íí?.--;: rnnLg-. . ''.-.s."



Hagina

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA

'Lcl*Federal'fl'' 519d'(tia tase

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

N» 839591/2021
-EmIssSo: -25/úl7'2oai j
Validade: 31/03/2021

Chave: 127Zk

^ ®Efnpresa mendonada encontra-se registrada naste Conselho, nos Termos da Lei 5194/66. conforme os dados impressosnesta wttídâo. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurfdíca e seu(s) relspQnsável(í8) técnicc(s) estão quites com suas
anuidades e deftals obrigaçé^ junto aoConselho Regional deEngenharia e Agronomia do Maranhão'- CREA-MA estando habiDtada a exercer suas
atividades, cucunscrita à(s) atribuiç3o(ções) deseu(s) responsáveI(veis) tácnico(s). '

]nteres3ado(a)

Empresais. DAS. COELHO EIRELl |
•CNPJ: 11.'453.310,^0C1 ^SS '

Registro; 000538^73 !
Categoria: Matriz

Cantai Social: RS 400.CX}0,00

Data do Capital: 14/01/2019 I

Faixa: 3 ,

Atividades CNAE:

Objetivo Social; COLETA DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS; ATIVIDADES RELACIONADOS lA ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE
REDESjSERVlÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES;SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E

VEÍCULOS AUTOMOTORES: SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COMERCIO AVAREJO
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE

EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ERECREATIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS ECÃLçADAS-
OUTRASOBRAS DE ENGENHARIACMLNAO ESPECIFICADASANTERIORMENTE
^strições Relativas ao Objetivo Soda!: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL AMBIENTAL E
•TÈCN10A'EM SFGlIRAWriftTin JRiraai-Mft •MrcSMQrrA'r(Ae*A'TpiorUK^r*tv'Ki-*Kr».'fí»Tf5i-Ví-.'5»».>.x.7i--,-_-=ri-...........»• I.w,w iMr\ik>wiy^ko wcocuo KcorviMsnvcla ie*..iNiCuo.

Endereço Matrir RUA DO PRADO. 234, CENTRO, PASSAGEM FRANCA, MA, 65680000

Tipode Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 26/02/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000538611DDMA

Oescriplo

CERTIDÃO DE REGISTRO EQUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- AcapMidade técnlco-proflsslonal da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técniws dos profissionais constantes de seu
quadro técnico. j ,
'Esta-oertidão-oerderi'a valldade.'easn'0(Xtrra'nij9inHBr'«i*<iptf>>9A*fO?è«<>vrAr-;fx<.vr>e.-.->»..-w-.-':r..:^ii. ..:i-«Mwaauaia laein vOliuuOa

Última Anuidade Paga
Ano: 2020 (1/1)

. Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RAI ARAÚJO NOLETO

Registro: 1115713272

CPF; 600.720.943-11

Data Inicio; 22/01/2021

Data Fínt indefinido

Dafo Fim de Contrato: Indefinido

•Títulos do'PmfiB«nnal;

ENGENHaRO CIVJL

Atribuição: ART. 28 Db DECRETO N® 23.569/33. ART. 7» DA LEI 5.194/66, CONSOLIDADOS CONFORME RES.[JO Dl
COMBINADO COM OSART. S»E &> DA RES. 1073/2016 00 CONFEA.

Tipode Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: EOIEL DE JESUS CALDAS PONTES / ^
Regisiro: 1116578832

CPF: 303.490.103-82

Data Inicio: ^11/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato; Indefinido

Títulos do Profissional:

Aauianüciaaiie òesia t^rtkiào pooe ser VQnncaoa em: tmpsy!(5^-fna.saiwxom.bf/p;ibr»)/, comachave: 1z72x
fnçresso «m: 2ffl0ir2021 às13:4434 poi: odapl. q): 131.72.164.146

1.048/13

/
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CERTIDÃO DE REGISTRO EQUITAÇÃO
PESSOA jurídica

-í.ef-Federal-N® 24*d6"O^S2?S?SSífts ^is15'££

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO AMBIENTAL

•AtribuiçaofREfiOl:UÇA0"C0NFEA*N°'4"47 "DE 2000

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
AtibuiçSo; ART. 03. 04, 05 E 10 DEC. FED. 90.922/85

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

/

Sódo: SALVADOR DA-SILVA COELHO

CPF; 2ea014.503-87

FunçSo: SOCIO

J

Kagma

N» 839591/2021

Validade: 31/03/2021
Chave: lz7Zx

AautenStídada desta Certidão pode serverifede em: https-J/c^a-me.8llee.com.br/pubIico/. com achave: IzTZx
Iti^vasso 61^26/01/2021 àa 13:44:34 por; 131,72.164,146
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CEEITSDÂO D5 BOUrTACÂO /í^ fT-íí ^ /a. a >-•
pesa>A FÉSSCA Llf^ÈA^r'?

Le/ PÊderaf »<'3104 dâ 24 (iâ Oâs^&ro de 1986

Conoslho Reslanai de EngearihafiQ qAgroiraomía do Bse&do do MapanhSo

Páfjlnc i/2

S^o 33420®/202Q

fimIsaSO! 11/09/263Ô
VetMsda: 31/03/2021

Ctiovo: ÃOCBb

C^TIFíCAf.10S qua o profissional mencionado ericonlra-sa registrado nsste toiselho r»â taimos da Lsf s iftá/SR rtfs Oá/ioMcwwCERTIFICAMOS, A IS^63 e SSZl

fntoro86Qdo{a}

Profiseioncl; EOIEL DEJ68US CALDAS POhíTES
Raglslro; 1116176332

CPr: 303490.103^2

Tipo de Registro: Registro Dennittvo de F^ofissien^ (DIPLOMADO NO PAÍS)
Osta de registro: 23/06/2017

TftuJo(s)

craouaçAo

EttôENHEÍRO AMBIENTAL

/WribuJçáo: RES0LUÇ5A0 CONFEA N«.447. DE 2000
instituição de Ensino: PtTAGORAS -SISTEMA DÊ EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
Deta de 10/02/2017

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO EM SEGURANÇA 00 TRABALHO
AWbuIçSo: ART. 03.04,05 E10 DEC.FED.80.022/05
institui^ de Enáno: CENTRO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO PARA
Data de FormeçSo:24/01/1S97

DeacrlgSo

CERTIDÃO DE REGISTRO EQUITAÇAO PESSOA FÍSICA

.«__infomjsçd3s/«í>ta3

•^ tfaate documento conatttuk» em crlms previsto no Cótflgo Pansl Brasileiro, sujoiíàato ò{a) outorfa) âreapecthm ação penai
aitoroçSoíew) no{a) etomentoíe) contl<io(fl) nests documeAio, ç«ta CertídSo perdert asuo vaadMto

• V^tdo em todo território nacional.

llUHmA úniadatíA Pfífia 1

Ano: 2020 (5/5)

AutíMda InfrejfAo / 1

Nada conste /

RGBMnsaWlldadaaTéenrcn* /
j

1 1

Empresa; S.DAS.COELHOÊIREU /
Registro: 0005387973

CNPJ; 11.483.310/0001-68

Data Inicio:23/11/2019

Date Fim; IndalInido

Data Fim de ConVste; Indefinido

Tipo de Responssbindâde; RESPONSÁVEL TÉCNICO i/
Empresa; JA.C. SA EIRELI

Registro: KI00011610

CNPJ; 17.257.344.'0001-83

Data IrJcíK 24/10^016

Date Fim: indefinido

Date Fim de Contrate: indefinido

T^k> de Rssponsabffidade: RESPONSAVa, TéCNK»

Emprese: BX EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES £ SERVIÇOS EíRQJ
Registro: 0005403326

CNPJ: 2S.453.S84/0001-04

Date Irttío: 12/03/2019

A«ífentkãteds desta Certitíio pode esr«rificadaan; https://cf3aHTaiãSaMomiirfpufali«,/. com acha»: ADCBb
Impfssso em: 11/0a«0a)«s03:50.-09 pòradapl ip: 177.193.12.154



lif CERTZDilO OS RSSISTRO EQUXTAC^O
PESSOÃ KSICA

UáPâtfGral 51$4 da24dâDâZ(^birods

Conselho Regional «isEngenharia e Agronomia do

Ostâ Rm: Indefinido

Deta Fim de Contrato: Indôfinfdo

Tipo do RespcftsabaidaJo: RESPONSAVB. TÉCNICO

oo ^aranh&o

Página 2/2

NO S34S0S/3020
Smlsslto; Sl/0@/2020
VaUdato: 3Í/03/202S

Chaya: ADCSb

V

AaAjrtfcited- d^b; certdso poteear ve.-a58fasn: h6?i-Ji«2^.títàc^t>rípMktí. com achaw: ADCBh
ImpressoOTK 11i09/2020 à9(â:ãO'.fO poí: oMaja' 177.193,12,154



Certidão de Acervo Tácnico > CAT

"ksS^^ Resolução WlOaSde^ de Outubrode 2009
" Resolução W* 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

828800/2020
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
constados assentamentos deste Conselho R^ional de Engenharia e Agronomia,do Estadodo Maranhão - Crea-MA,
o Acervo íecnlco do profissional EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES i referente à(s) Anotaçâo(ões) de
Responsabilidade Técnica -ARI abaixo descrimlnada(s}: i

Profissional; EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES >

Registro: 1116578Ü32MA RNP: 1116578832

Titulo profis^nat TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. ENGENHBRO AMBIENTAL

Número <Ja ART: MA20200330e70

Forma da registro: INICIAL

Empresa contratada: S.DA S.COELHO BI^U

Tipo do ART: OBRA/ SERVIÇO Registrada em: 07<D4/2020 Baixada e/n; 14/04/2020

Parttdpaçgo fòcnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

Endereço do contratante: PRAçA PRESIDENTE MEDtCE

C<OTp)ememo;
Cidade: PASSAGEM FRANCA

Contrato: Celebrado em: 12/12/2018 1

Vslcí do contrato: R$ 1.560.360,Kl Tipo de contratantee: Pessoa Jurídica de DireitoPúbUco
Ação institucional: Outros i
Endereço da obra/serviço; AVENIDA DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM
FRANCA-MA 1
Ccmpismento: -8EDE'DO'MUNir.lPlO Belrro: -CENTRO

Cidede: PASSAGEM FRANCA UF: MA

Coofderedas Geográficas; -6.177202, -43.779621 '•
Data de Inicio: 07/04/2019 Conclusão afetiva: 07/04/2020 '

Finalidade: Outro >

Propriet^o: PREFEITURA MUNICIPALDE PASSAGEM FRANCA

Atividade Técnica; 1 • ATUACAO #A0412 • LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCA0150.00 tonelada porrnôs;

Observações i
SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBUCA DE RESÍDUOSNAOPERIGOSOS NASEDE DO MUNIOODE PASSAGEM FRANCA-MA TOTALIZAND0150
TONELADAS POR MES.

Informações Complementares

I
«affTo: utNiKU

UF; MA

CPF/CNPJ: 10.438.S70/0001-11

N°;503

CEP; 65660000

W: S/N

CEP: 65680t»0

CPF/CNPJ: 10.438S7G/0001-11

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado â presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s). expedido
pelo contratantâ da otaB/serviço, a quem catM aresponsabiüdâdd pela veracidade e exatidão das informações nela corrstantes.

I

Cerõd&o da Acervo Tãcnico n° 828800/2020

16/04/2020.0929 !
W7C0a

A üertiaao oe Acervo lecr^co (caT) a qual o atestado está vinculado
constituirá provada capacidade téatlco-profisslonal da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
Integrado ao seu quadro técnico por meio de dedaraçSo enbegue no
momento da ftabmtaçSo ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei rP 8.666/93, expedido pela pessoa
.}ur[dlcaocintrat8nte,-a<]uem-cabe-a responsabilidada-pela veracldede
e exatidão das informações nele constantes, é de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade cwn a Lei 5.194/66 e Resoluções do Conseit»
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFE/L

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
(Kistariof dos elementos cadastrais nela cvtUdos.

Fica(m) Excluldofs), no entanto, ofs) eenriçofa) cujas atribuiçõesnão
competem ao(s) ptofissionàl(Is) emquestão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada e,
ma.3itac.com.br/publico/, com a chave: W7C0a

ittp8'i/cfea-

Conoelho Regionalde Engenhariae Agronomia do Estado do Maranhão

Tc^: fiS (08) 2106.33&a Fax; *SS (M) 21 O&éSOO E-mail: fatoeonosco®esama.or9>^ •tf > mu JCO

ttssesso Gm: Âa0d:42«
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ATESTADO DE CAPACIDADETÉCNICA

Contratante: Prefeitura Municipal de Passagem Franca-Ma
CNPJ: a0.43S.570/0O0a-ll
Obra/Serviços: Prestação de Serviços de Umpeza Publica na Coleta
perigosos.
Valor R$ 1.560.360,00(Um Milhão e Quinhentos e Sessenta Ml! e Trezentos e Sessenta
Reais.

Local: Sede do Município
Empresa Contratada: S DAS COELHO EIREU
CNPJ N9 11.453.310/0001-88-Registro no CREAn? 000538737-3 EMMA
Responsável Técnico: Ediel de Jesus Caldas Pontes
Engenheiro Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho: CREA ns 111657883-2
Período Contratual: 07/04/2019 a 07/04/2020,

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa Identifícadalexecutou os
serviços deexecução de Limpeza Publica na Coleta de Resíduos não F|erlgosos nasede
do Município de Passagem Franca-Ma no período de 07/04/2019 a 07/04/2020.

j; i
I I

.Msstamo 'ainda que a •smprssa/dsssrnpsnhou ple.iamsnts "os •ssr-'lçcS|'csrífatados,
cumprindo tecnicamente a tedas ás normas exigidas legais, inexístíndp por tanto ^tos
que desabone sua Idoneidade, planilha com quantitativo em anexo.

de Resíduos não

Passagem Franca-Ma, 13 de Abril de 2020.

leyta de T. Pei-ara
Or«!nai9adoniCá«S«e«si^

•«»;ají«àr<te"ginanwi«
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Conselho Roglonal do Engenharia eAgri/nomia do Estado do íaaranhao j
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Ttí:♦ K(98)2106asX>Fax: *'S5 (08)2109.6300 E-ma]t;f£Í9cmosce®creamaAr().^
CRBA-m

{R^vesso 6.11:17<'D4/2t20, As08.-42.

Página 2/4

•2 2 o
O) "5 «O

B (O .<0 01
c *c

W iai ^

ui o: S o



P 4 € F

OBR^ERVIÇOS: SERVI^S DE LIMPEZA URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM '
TRANCA - fnA-COLci*» Cc resíduos NaO PERiõOãúS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

j. -jDESCRtçA0DCtâSETOffi^Í...:;.4-:;.UHHL :f?r,OUflMT. . I VALORUttfT. | •: TOTAL

IA . '

1.1

MfipoeOSRA .. .• ' '
áncairesado dafreta UND 1.00

^

|i R5l1.Í(HÍ!oo' RS 1.100,00

1.2 ^udanlc/Coteta domicQar- 85 tmnena UNO 85.C0 RS 850.00 fíS 72.250.00

1.3 Motorteta cat, C/D ÜND 6.00 1 RSU80.00 7.680.00

Súbtetal (tam 1 RSSIjmAO

1 !
2.0 EQUIPAMENTOS: •/ ij'•
2.1 Aufsmovei ieve-epolo UNO 1.00 1 RS3.000.00 •RS 3.000,00

2.2 Pa Carregadeira UNO 1,00 |RSlfl.400,00 RS 14.400.00

2.3 CaimnhSo carrooer» UND 3,CQ ( ,R$ 7.200.00 RS 21.600,00

Súbtetat item 2 RSS9AOOAO
1

.1, < 1

^ I -

• ;i.i- .
3.1 VB 1,00 {, E^S 3.500,00 RS 3.300,00

32 ManuterrçSoe depreciação eqi^mento V3 1.00 1RS6.500,00 RS 6.500.00

Subtotal ttam 3 RS 10.000,00

4JÍ IMPOSTOS E ENCARGOS % 6,75 |. i
VALORAflENSAL 12(dozo} mesos 12 1' 1 RS tSOMOfiO

'

VALORGLOSAL-OO ORCIAF.SSNTO
1 1

'oç 1

Importa aprosante planilha orçamontarla om RS 1.SSO.,360,00(um mtlhSto e qulnhòntos •sassenta mil a r

j ^
Passagem Franca - 02 de Abri) de 2019.

Mtonlo Renato de Sousa Madeira

Sec. Municipal ds Infra-Estrutura

Port. 030-203.9

^irssSs^sea Méáâsí, n.® SOi - Csjí^ CSP. 6S.^80-®@0
•9'<áCá&!s(SÔ)^3^Í2a2 orasEs

C?iPJ:10.438.S7tt/000Ml

Conselho Regional de Engonharta eAgronpi^ do Estado do Maranhão
Riâ 2ddB Julho,n* 214, Centro.wLuis^

T«l; ♦ 55 (98)2106^300 Fajc ♦ 55 (98)21068300 Bmafl; fíloconoeco@í«afna.or9J)r
CREA-Mâ

liTi{»»soeni; 17/04/2020.âsOS^
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tTiCULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS de um

lado a firma S.DA S.COELHO EIRELI CNPJ N. 11.453.310/0001-88, com

endereço na Rua do Prado n. 234, Centro, Passagem Franca/MA repr^^ada nesta pela'
Sr. Salvador da Silva Coelho C.P.F. n.^ 268.014.503-87 doravante denominado dé'

(

simplesmente Contratante, do outro lado o Sr. EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES;

brasileiro, C.P.F. n.9 303.490.103-82, com título profissional de Eng. Ambiental e!'

^ Seg. do Trabalho Cart. CONFEA n" 1116578832, doravante denominado de!
simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula r - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Tccnico|.
conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da

empresa, relativos aos serviços de Eng. Ambientai e seg. do Trabalho, conforme

descriniinacio na ART de Cargo ou Funçào.

Cláusula 2' - A vigência do presente contrato por tem Indeterminado:

Cláusula 3" - O Contratado terácargahoráriade 10 horaspor semana:

Cláusula 4°- O Contratante asseguraao contratado, absolutaindependência técnica:
7 ^

. lánsula 5" - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de RS 5.988.00

(Cinco mil novecentose oitenta e oito reais).

Cláusula 6" - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei licará o

contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme

descriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula l®.

Cláusula 7" - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as

partes elegem o foro de São Luís /Ma:

i*or csrarem as panes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de

prestação de .sen iços. assinam-no emduas vias de igual teor.

Contratante

São Luís/MA. 13 de novembro de 2019

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

contratado

es.

o' E

r
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Anotação de Responsabilidade Técnica ^ ART
"" 7 í*e dciembro de 1977

lonselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ART CARGO-FUNÇÃO
N9 MA2019Ò300895

•; SUBSTITUIÇÃO à
MA201903d0031

. 1. Responsável Técnico

EDIELOE JESUS CALDASPONTES

Tilulo proriSSional; ENGENHEIRO AMBIENTAL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

. 2. Contratante

RNP; 1116578812

Registro. lVl6CT8832MA

Concrstinla: S DAS COELHOEIREU

RUA DO PRADO

C«rplen»cn!o:

Ddatie: passagetí franca

PafS' Brasil

Tipo dB conlralantfl- PESSOA JURÍDICA DE OmElTO PRIVADO
Ação Insiituaanat' Outros

CPF/CNPJ; 'lS.f49.188/OOOÍ
N^; 243

CEP; 6568CrD0O

-27

3, Vinculo Contratual

Batrro; CENTRO

UF:MA

Unidade aaminisValiva-, S DAS COELHO EiREU
RUA DO PRADO

Coniplen.er,to: cg^^RO
Cidade; PASSAGEM FRANCA up.

•^e Inicio; 11I11/2Í19 Prevfs8o deicrmino. N2o especiricado
vTncuk); PRESTADOR OESERVIÇOS

Identificação do cargo-lunçâo: Pnrposto técnico

4. Atividade Técnica

tOW-OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TCCNiCO » RESOlUÇAo 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -
CARGOíFUNÇtó 93367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA tPESEMPENHO Dt
CARGOíFUNÇAO técnica dentro da EMPRESA}

243

CEP ssesoooo

Quan{j<):idé |
10.00 I

ApOs Bcuntlusâo das atividades técnicas optofiasianal Ce-^efé proceder a tsalra desta AHT

. 5. OtrsQrvaçées

PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS TÉCNICOS^ COMO RESPüNSAVcL POR PESSOA JURÍDICA.

. 8. Declarações

'5SS4 OJloü cumprindo as roçras da acessifciadade previstaí nas normat técnicas da ABNT. na legislação cspeoT«a vno áècnio n.
. 7. Entidade da Ctaase

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CUSSE

. e. Asisinaturas

Unid3de

lusefti

Dedaro sateni vurdadeiraa an 'nlom3açõe& acima

ci/ir /oi ^
CALDASI»qNTES,CPF:.SJlJwy034í _

^ILSúILüxnl SDA SCQ^O EftEU •CNPJt llMsllUitlOCilrZ?
. 9. tnfmnaçòas

AART éviÊda semente cuando quiL-wli. mediante aprescniaçüo do cumoiovanle do pagameiflo oo conleténcã no silo da Crii',
•AART òvâiidj oomenie «uw^do tjwlada. mectenie aoresontaçâo do contprovsnlo do pagamento ou con^Drônca no site do Crsa'
•Aauicntiçidoae d«lo documonio pade sar mificada no sílc wrt«.CfÊ3.m3.c;g.bf 00 vrtwx<*tíM.onjJx
•Aguarda da vw assníóa da ART serS de resoonsabUidade do ptofisfonat odo contraiarte com oDcjoiAc do documentar ov.mx to Umraiu.vj.

. 10. Valor

Esta ART c tsenla de tóra Registrada cm- tsiiinots

AanaíoCMe oeua ART podn s»r ^rnlnarü» em íiaB!e/«íaM«irj*:a»BiítoubluV. um adiaw: Í277i;
ímtr«AoefTi IVtiffOlSi* tJílUI per .^r i;0í!M.?!3í;r.

Awwc7eania.orQl>r loIecsvioocnfícteswJNta t/

Tci, tS6i2106-ej30 fic (a8)2t£
%A k* A*,

r



I
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL !

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO - CREA/MA
Rua 28 de Julho no 214, Centro, SSo Luís/MA. CEP 65010-680 Fone: 2106-8300

PORTARIA AD- REFERENDUM 154/2019
1

Ementa: Aprovação "AD-Referendum" do Plenário do

CREA-MA da solicitação de Inclusão de

Responsabilidade Técnica de Pessoa Jurídica

protocolado neste Conselho sob o n°. 2606722/2019,

pela empresa S. DA S. COELHO EIRELI.

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, no uso

das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovado pela Decisão n^. PL-0741/2019

do CONFEA;

CONSIDERANDO os Art. 59 a 62 da Lei Federal 5.194, de 24 de dez de 1966
i

regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro' - Agrônomo, e dar oui

providências;

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Art.18 da Resoluto Confea n®. 336/89, que
dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia;

CONSIDERANDO o Relatório e Voto Fundamentado da Câmara Especializada de

Engenharia Civil, Geologia e Minas, na qual recomenda o deferimento do pleito;

CONSIDERANDO que o ResponsávelTécnicoda Empresa,; o Engenheiro Ambientai
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES RN:1116578832, com atribuições da Resoiução 447/2000

CONFEA, encontra-se em dias com este Conselho Profissional e já é responsável técnico por duas

empresas perante o CREA-MA, com carga horária total de 20 (dez) horas semanais.

CONSIDERANDO que o novopedidode vlnculação de responsabilidade profissional na
I

empresa Interessada é de 10 (dez) horas semanais.

discrimina;

20/11/2019.

CONSIDERANDO o Parágrafo Único do Art. 18 da Resolução 336/89 do Confea, que

'Em casos excepcionais, desde que haja compaSbIlização
de tempo e área de afoaçáo, poderá ser permitido aq
profissional, a criférfo do Plenário do Conselho Regiona

ser o responsável técnico por até 03 (três) pessoa^
Jurídicas, além da sua firma individual."

I >

CONSIDERANDO a regularidade da documentação apensada ao prí^esso, conforme
legislação pertinente.

CONSIDERANDC^qu^ o\Ínteressado solicitou AD Referendum da Pre^ldênpfa em



SERVIÇO PUBLICO FEDERAL .

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DO ESTAdIo DO MARANHÃO - CREA/MA
Rua 28 de Julho n® 214, Centro, São Luís/MA. CEP 65010-680 Fone: 2106-8300

CONSIDERANDO que a próxima reunião plenária ordinária está prevista somente para

03 de dezembro de 2019. ^

RESOLVE: I
I

Art.l" Aprovar 'Ad referendam' do Plenário do CREA-MA a inclusão de Responsabilidade

Técnica de Pessoa Jurídica em comento na Empresa S. DA S. COELHO; EIRELÍ, com restrições, das

atividades não cobertas pelas atribuições do seu responsável técnico com|base no parágrafo único do
Art.13 da Resolução 336/89 do CONFEA. i

Art.2® Submeter esta Portaria à deliberaçãodo Plenário na próxima Sessão,

Dê-se ciência, cumpra-se.

i ' ! '•

São Luís - MA, 25 de novembro de 2019

Eng. Eletric. Berilò liflaced^ âa*Silva
Presidente do CRE/s/ma

RNP N° 110185650-5



S PA S COELHO EIRELI
CNPJ: ÍT453.51Ô/Ç0ÜT-S8 i

INSC.EST. 12.324,847-7 i
Ruâ dó Pfâdo. 234- Centrô - Passagém Ftáticà Marânhâó CEP65.68Ô-000

TOMADA DE PREÇOS N." 05/2021
1

ANEXO IV I
DECLARAÇÃO DEMANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Aempresa SDA SCOELHO EIRELI, CNPJ(MF) n": ll.4S3.3flO/0001-88, Endereço: Rua
do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP: 65.680-000, por seu
representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade RG n°
052555972014 - 4 SESP - MA e inscrito no CPF sob on° 268.0141503-87J)ECLARA, perante a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, que o Sr. Ediel de Jesus paldas Pontes, Engenheiro
Ambiental, CREA n° 111657883-2/MA, será indicado como responsável técnico pela execução do
objeto desta licitação eserá mantido nessa condição até orecebimento definitivo do objeto, caso seja
vencedor do certame. 1 ,

Declaro, ainda, que se inevitável a substituição será feita por profissional com qualificação
técnica igual ou superior à do substituto e com previa anuência da Prefeitura Municipal de São Joã
dos Patos-MA

(

I

Passagem Franca- MA, 16deMarço de2021.

^ S DAS COELHO EIRELI i
CNPJ(MF) n": IL4S3.310/0001-88 \

Salvador de Sousa Coelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPF sob o n° 268.014.503-87

CREANí

rSs 118.538/0001-801
SFRVENTIA EXTRAJUDICIAL

PdaiíClQiihIli'fò9io um. Selo:
RU/RÊíSffíTía3dçS36f®l20OK2NY6L0O3O.

filo: 13.17.2, Parte(s):
COELHO, Rec Firma:

Putenticidade, ToLal R$ 5,12 Emol R$ 4,63 FERO
R$ 0.13 FPDEP R$ 0.18 FEMP R$ 0.18 Consulte
em htlps!//selo.tjma.jus.br &

41..!A1'i1(ÜN'VIU,R» R«ch.8ta, ,03 -Joso p.„k,. -«.F„,e: 3243.,4Kját
Marcos Eiiclésio Leal fg

Reconheço afirma POR SEMELHANÇA de:
EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

CWUDILENE DE LIMA SILVA
escrevente ALTIORíZADA

Poder
de Março
PEMP: 0,10- fADEPÍ
Wtps://s6lo.tjma.jus.b

Em Test.

Luís-MA„.v.Cgnsuíte em

da verdade.

íena Ferreira Fr«áp \
nfA Aiitorizada Vft

Maria Madalena Ferreira ••
EscrevcritèAutorizada
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S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 | i

INSC.EST. 12.324.847-7
Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65,680-000

1 i

DECLARAÇÃO

A empresa S DA S COELHO EHIELI, CNPJ(MF) n°: 11.453.310/0001-88, Endereço:
Rua do Prado, 234- Centro - Passagem Franca- MA, Fone: 99 98402^8525, CEP: 65.680-000, por
intermédio de seu representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de
Identidade RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA e inscrito no CPF sob o n° 268.014.503-87,
DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS QUE CONTARA COM A SEGUINTE EQUIPE DE
APOIO:

Engenheiro ambiental

Engenheiro civil

Encarregados

Garis

Motoristas

Caminhão basculante

Compactador de lixo

Pa Carregadeira

Roçadeiras a motor

Pá

Enxadas

Vassoura

Passagem Franca - Ma, 23 de Março de 2021.

Salvador da

Titular
CPFn® 263.014.503-87

RG n''052555972014-4-SSP/l\(W

Coelho



S DA S COELHO EIRELI
CNPJ:11.453.310/0001-88 |
INSC.EST. 12.324.847-7 )

Rua do Prado. 234 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65.680-000

TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021
ANEXOV

MS CQ]>ÍPIÇÕES EM QUE SE
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS I

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos
diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico, ANEXO I do edital da
TOMADE DE PREÇOS 05/2021, eque assumo lolal responsabilidade por esse falo e que não ulilizará
deste para quaisquer questionamento futuros que ensejam avensas técnicas pu^anceira coma Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

SDA S COmifOEIREU
CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88

Salvador de Sousa Coelho

RG11° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPFsob o n°268.014.503-87

Passagem Franca ^ MA, 23 de Março de 2021



S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 1 I
INSC.EST. 12.324.847-7 1

Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca Maranhão CÉP 65,680-000

TOMADA DE PREÇOS N® 05/2021
ANEXO vn

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDl

Declaramos expressamente que:

TAL

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas naTOMADA DE
PREÇOS n^ 05/2021, bem assim com as condições da contratação estabelecidas na minuta do Contrato que
nos foi fomecida com o Edital.

Manteremos valida esta Proposta pelo prazo de 60(sessenta) dias consecutivos|acontar dadata da sua
apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços

Esclarecemos finalmente que oportador desta proposta está autorizado ehabilitado a apresentar a essa
Comissão os esclarecimentos einformações adicionais que forem considera'do^ necessários, bem como
assinar, concordar, desistir, interpor recursos, firmar compromissos e todos 'òs atos inerentes ao /
prQcedimentQ licitatóriQ, i^

Passagem Francá - MA, 23 deMarço de 202*1.

SDA S COE^p EIRELI
CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88

Salvador de Sousa Coelho

RG Q52555972Q14- 4 SESP - MA
CPFsob o n" 268.014.503-87



S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 |' I
INSC.EST. 12.324.847-7 [ ,

Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65,680-000

DECLARAÇÃO

A empresa S DA S COELHO EIRELI, CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88, Endereço:
Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca- MA, Fone: 99 984|02-8525, CEP: 65.680-000, por
intermédio de seu representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de
Identidade RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA e inscrito no CPF sob o n° 268.014.503-87,
Declara que se compromete à apresentar até a data da assinatura do contrato as Licenças de
Operação expedidas por órgão ambiental competente.

Passagem Franca-Ma, 23 de Março de 2021

Salvador d;

Titu

ilva Coelho

CPFn'268.014.503.87
RG n" 0525559720144-SSP/MA



TERMO DE ABERTURA
!

LIVRO DIÁRIO í
N» de Ordem 2

Página 1 de 64

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 63 e servirá
de Livro Diário, referente á movimentação contábil do período' compreendido entre
01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a datade Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e
obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias

do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : S DA S COELHO EIRELI
Endereço : RUA DO PRADO, 234
Bairro : CENTRO
C.E.P. : 65680-000
Cidade ; PASSAGEM FRANCA f MA

Registrado em JUCEMA
sob rP 21600079934

Arquivado em 14/12/2009

Inscrição Estadual 123248477
C.N.P.J. n® 11.453.310/0001-88

JSAIA5 ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BHZERR/
Contador

C.P.F.: 042.679.183-50
R.Q. : 0284297S20040SSP/MA
C.RC.: MA-012773/0

Passagem Franca/MA, 01 de Janeiro de 2019

SALVADOR OA SILVA COEl^O,
401 Titular Pessoa Física i
C.P.F.: 2^.014.603^7
R.Q.: 0525S597201448ESP/MA

Avalidade deafce documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade aos respectivos portais
informando seus respectivos códigos de verificação. '
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BALANÇO , PATRIMONIAL !1 Página

S DA S COELHO EIRELI

RUA DO PRADO, 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSAGEM FRANCA/MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Local de Registro: JUCEMA
Período de Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Inscrição Estadual
Data de Registro:

:123248477

14/12/2009'

1

0046

Número de Registro: 21600079934
1

r
,1

.t iSc'*'* '

ATIVO 1

CIRCULANTE
1

453.047,22 D

disponível

1

255.879,18 D

CAIXA

CAIXA MATRIZ

248.577,68 D
248.577,88 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL

7.301,30 D

7.301.30 D

: CRÉDITOS 24.003,04 D ç.j

CONTAS A RECEBER

CONTRATOS A RECEBER

1 V/24.003,04 D ^
24.003.04 D

ESTOQUES
1

1, 173.165,00 D

eu responsável legal desta empresa assumo toda responsabilidade

das informações prestadas e da guarda de toda documentação.

Reconhecemos a exatidãodo presente BALANÇO PATRIMONIAL, totarzando tanto no Ativo como na soma'do Passivo com o Patrimfink) Liquido,

" BTiportância de:

S 631.980,66 {OItocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)
;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. ;CM2.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :MA-012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Física

C.P.F. :268.014.503-87 |
R.G. ;0525559720144SESP/MÃ

1 de 15



BALANÇO PATFjlMÒNIAL ip?' :3«*í
!I"*' ' • Página

0046S DA S COELHO EiRELl

RUA DO PRADO, 234 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ : 11.453.310/0001-88

Local dõ Registro; JUCEMA
Período de Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

inscrição Estadual: 123248477
Data da Registro; 14/12/20091 Número de Registro; 21600079934

' 2

r-

ESTOQUES DE MERCADORIAS

ESTOQUE DE MERCADORIA APLICADA NOSERVIÇ

ATIVO NAO CIRCULANTE

NAO CIRCULANTE

CONTAS A RECEBER

VALORES A RECEBER

INVESTIMENTOS

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS
APLICAÇÕES A L PRAZO

IMOBILIZADO

eu responsável légal desta empresa assumo toda responsabilidade
das informações prestadase da guardade todadocumentação.

I '.«L'-.. •

173.165.00 D
173.165,00 D

378.933,44 D

6Z769.17 D

62.769.17 D

62.769,17 D

65.124,39 D

65.124,39 D

65.124,39 D

251.039,88

Reconhecemos aexatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma dó Passivo com oPatrimônio Líquido,
a ^portãncia de; 1

831.980,66 ( OItocenlos e Trintae Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais ©Sessenta oSeis Centavos')

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO-

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG ; 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :MA-012773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Física

C.P.F. :268.014.503-87

R.G. :0525559720144SESP/MA

2 de 15



BALANÇO PATRIiyipNIALi!ill 4i !' aPágina 3 d

0046S DAS COELHO EIRELI

RUA DO PRADO. 234 - CENTRO - CEP; 66680-000
PASSAGEM FRANCA I MA

CNPJ : 11.453,310/0001-88
Local de Registro; JUCEMA
Período de Movimento; JANElRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Inscrição Estadual: 12324847-7
Data de Registro: 14/12^009 Número de Registro: 21600079934

3

IMOBILIZADO EM USO

veículos

BENS MOVEIS

BENSIMOVEIS

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
(-) DEPREC. ACUMULADAS DEVEÍCULOS
(-) DEPREC. ACUM. BENS IMÓVEIS
(-) DEPREC. ACUM. BENS MOV. E UTENSILI

PASSIVO

CIRCULANTE

FORNECEDORES GERAIS

FORNECEDORES

eu responsável legel desta empresa assumo toda respor\sabilidade
das informaçOes prestadas e dá guarda de toda documentação.

TOTAL DO ATIVO

388.695,27 D

70.000,00 D
198.224.69 D

120.470.58 D

137.665,39 C
7.000,00 C

110.832,93 C

19.822,46 C

831.980,66 D

48.369,32 C

23.808,47 0

23.808,47 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totareando tantono Ativo comoná soma do Passivo como Patrimônio Liquido,

a importância de:

RS831.980,66 (Oitocentos e Trinta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais o Sessenta e Seis Centavos;

PASSAGEM FRANCA/MA, 31 de DEZEMBRO de 2019
I '

ISAIAS ANRAFEL SÁ COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. :042.679.l83-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :MA-012773/0

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 TitularPessoa Física; i
C.P.F. :268.014.503-e7 |1
R.G. :0525559720144SESP/MA

15



BALANÇO PATRIMONIAL lly ' >•''í Página 4 de 1

s DAS COELHO EIRELI
; • 0046

RUA DO PRADO. 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSAGEM FRANCA/MA • • lonoana??
CNPJ :1 D^a"de°Registro; 14/12/2009 Número de Registro; 21600079934
Localde Registro: JUCEMA ^ ^ . 4
Período de Movimento : JANElRO/2019 a DEZEMBRO/2019 ; ,

i

FORNECEDOR
1

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1

15.682.40 C

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
SALARIOS A PAGAR
HONORÁRIOS A PAGAR
HONORÁRIOS ADVOGADO A PAGAR
HONORÁRIOS ENGENHEIRO CIVIL APAGAR

1

1

f

11.781,60 C
9.181.60 C

700.00 C
700.00 C

1.200,00 C

ENCARGOS SÓCIAS A RECOLHER
INSS A RECOLHER

FGTS A RECOLHER
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA ARECOLHER

1

1

1

3.900.80 C J
798,40 C (Vy
798.40 C 1V

2.304.00 Ç

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
7.840.00 C

IMPOSTOS A RECOLHER 1 1
7.840,00 C

eu responsável legal desla empresa assumo toda responsabilidade
das Informações prestadas e daguarda detoda documentação.

Reconhecemos aexatidão do presente BAU^NÇO PATRIMONIAL, totafeando tanto no Ativo como na soma do Passivo com oPatrimônio Uquido.
a importância de; I

R$ 831.980,66 (Oitocentos eTrinta eUm Mil eNovecentos BOitenta Reais eSessentó eSeis Centavos )
PASSAGEM FRANCA/MA. 31 de DEZEMBRO de 2019

ISAIAS ANRAFEL SACOUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F.:042.679.183-50 RG: 0284297520040SSP/MA
C.R.C, :MA-0t2773/O

SALVADOR DA SILVA COELHO
(

401 Titular Pessoa Física

C.P.F. :268.014.503-87

R.G. :0525559720144SESP/MA



BALAN.ÓQ patrimonial Página 5 de

0046
S DA S COELHO EIRELI

RUA DO PRADO, 234 - CENTRO- CEP : 65580-000
PASSAGEM FRANCA/ MA
CNPJ : 11.453.310/0001-88

Local de Registro: JUCEMA
Perlodode Movimento : JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

inscrição Estadual: 123248477
Data de Registro: 14/1^009 Número de Regisü'©; 21600079934

ISS A RECOLHER

IRPJ - IMP. RENDA P. JURÍDICA A RECOLHER

OUTRASOBRIGAÇÕES

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
FINANCIAMENTOS

CONTAS A PAGAR

SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES

AGUA E ESGOTO APAGAR

ENERGIA ELETRiCA A PAGAR

PATRIMÔNIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

eu responsável legal desta empresaassumo toda responsabilidade
das informações prestadas e da guarda de toda documentação.

irT , ; -BiT-

4.000,00 C

3.840.00 C

1.038,45 C

"2,40 C
2,40 C

1.036.05 C

490,10 C
125,00 C
420,95 C

783.611,34 C

400.000,00 C

400.000,00 C

I I ,

Reconhecemos á exálidao do presente BALANÇO PATRIMONIAL, tolafeartdo tanto no Ativo como na sorha do Passivo com oPatrimônio Liquido,

a ámportãncíade:

RS 831.980,66 ( Oitocentos e Trinta e Um Mil e Novecentose OitentaReaise Sessenta e Seis Centavos)

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 028429752004ÜS5P/MA

C.R.C. :MA-012773/O

passagem franca/ma, 31 de DEZEMBRO de 2019

SALVADOR DASILVA'COELHO

401 Titular Pessoa Física ;

C.P.F. :268.014.503-87|j
R.G. :0525559720144SESPyMA

15



BÁLANÇP PATRIliflONlALl ... Págínà:6 de

S DA S COELHO BREU

RUA DO PRADO. 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA
CNPJ: 11.453.310/0001-88

Local de Registro; JUCEMA
Período de Movimento: JANEIRO/2019 a DE2EMBRO/2019

CAPITAL SOCIAL

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO

LUCRO NO exercício

LUCRO NO PERIODO

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVA PARA COÍ^INGENCIA
RESERVA ESTATUTÁRIA;
RESERVA LEGAL

RESERVA PATRIMONIAL

0046

Inscrição Estadual: 12324847i7
Data de Registro: 14/12/2009 Número de.Registro; 21600079934

6

r„.f .

400.000,00 c

184.689,78 C

184.689,78 C

184.689.78 C

198.921.55 C

198.921.56 C
127.145,36 C'

30,520,00 C

30.000,00 C
11.256,20 C

TOTAL DO PASSIVO
I:I

831.980,66 C

eu responsável legal desta empresa assumo toda responsabilidade
das Informaçfies prestadas e da guarda de toda documentação. á

Reconhecemos aexatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Atwo como (|a sorria do Passivo com oPátrimônío Liquido,
aimportância de: |' |
R$831.980,66 (Oitocentoe e Trinta e Um Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Seis Centavos)

ISAIAS ANRAFEL SA COUTiNHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. 1042.679.183-50 RG : 02e4297520040SSP/MA

C.R.C. :MA.012773/O

li 1 .
passagem FRANCA/MA 31 de DEZEMBRO de 2019

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Física

C.P.F. :263.014.603-a7[ |
R.G. ;0S2S559720144SESP/MA

í

15



demonstração pOiRESULTAbO do
Paginai e15

0046
S DAS COELHO EIRELI

RUA DO PRADO, 234 - CENTRO CEP ; 65680-000
PASSAGEM FRANCA/MA

CNPJ I CEI: 11.453.310/0001-66 Inscrição Estadual: 12324B477
Local de Registre; JUCEMA Data do Registro: 14/12/2009
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Receita Bruta de vendas e/ou serviços
RECEITAS DEPRESTAÇÃO DESERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS

(=) Receita Líquida deVendas e/ou Serviços

(•) Custos de bens e/ou serviços vendido
CUSTOS DEVENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

{-) Lucro Bruto

(.)Despesas Operacionais
DESPESAS COM PESOALI MÃO-DE-OBRA

SALÁRIOS

FGTS

HONORÁRIOSADVOGADO
HONORÁRIOS ENGENHEIRO CIVIL

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONE
ENERGIA ELETRICA

HONORÁRIOS CONTÁBEIS
AGUAE ESGOTO

DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO

DESPESAS TRIBUTARIAS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IRRF- IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

N® do Registro: 2160007S934
1" i

i 449.896:78

185,00

119.760,00
9.580,80
8.400,00

I ,14.400,00

5.531,41

5.473,62

8.400,00

1.527,82
137.655.39

4.858.88

i , 5.398,76

449.896,78

449.896,78

.las.ooj

450.061,78

152.140,80

158.588,24

10.257,63

PASSAGEM FRANCA / MA, 31 de Dezembro de 2019

ISAIAS ANRAFEL SACOUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F. ;042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :MA-012773/O

SALVADOR DASILVACOELHO

401 Titular Pessoa Flstca

C.P.F. :268.014.503-è7 I
R;G. :0525559720144SESP/MA



á guarda de toda docuentaçâo é de posse do responsável legal da empresa

ISAIAS ANRAFEL SA COUTíNHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 028429752Q040SSP/MA

C.R,C. :MA-012773/0

I I

PASSAGEM FRANCA / MA. 31 de Dezembro de 2019

SALVADOR DA SILVA'GOELHO

401 Titular Pessoa Fisícá
C.P.F. :268.014.503-87j
R.G. :0525559720144SEs'p/MA



ANALISE DE DEMONSTRAÇÕES ÇONtÁBÉIS!

Página 9 de8 DAS COELHO EIRELI

RUA DO PRADO, 234 - GENTRO - CEP ; 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88 I.E.: 123248477

Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Data do Registro: 14/12/2009 N® do Registro: 21600079934
FOLHA: 0009

índice DE LIQUIDEZ.
' 'iK"-

'W. lliU

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante * Realizável a Longo Prazo
ILG

Passivo Circulante Passivo não Circulante

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante
ILC s

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

Ativo Circulante - Estoque
ILS =

Passivo Circulante

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

Disponível
ILI

Passivo Circulante

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297620040SSP/MA

C.R.C. :012773/O

ILG

ILC

831:980,66

831.980,66

831.980,66

831.880,66
!,> I:

ILS =
658:815,66

831.980,66

ILI »
255 879,18

831;980,66

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Fisica

C.P.F. :268.014.503|,87 j
R.G. :0525559720144SESP/MA

ILG 1,00000

ILC 1,00000

ILS 0,79186

ILI 0,3075Í5

15



ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CQNTÁBEjsfT^^
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Página 10 de
S DA S COELHO EIRELl
RUA DOPRADO, 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / PM
CNPJ: 11.453.310/0001-88 I.E.; 123248477
Localde Registro: JUCEMA Data do Registro: 14/12/2009 N"do Registro: 21600079934

FOLHA; 0010
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZÉMBRO/2019

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO • |

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

Disponível
(PD =

Ativo Circulante

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

Estoque

IPE a
Ativo Circulante

ÍNDICE DEPARTICIPAÇÃO DOATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante

IPAC =
Ativo

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DECREDORES

Fornecedores

IPC =
Ativo Circulante

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRABEZERRA
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

IPD =

ÍPE =

IPAC =

IPC =

255.879,16

831.980.66

I .

173.16^00'

831.930,66'

631.980,66

IPP:

iPE:

831.980,66
' I '

IPAC:

! I

23.608,47

831.980.66

SALVADOR DA SjLVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F. :268.014,5Ó3-87
R.G. :052555972dl44SESP/MA

IPC;

¥
0,30755

0,20814

1,00000

0,02862

15



ANÁLISE DÉ DÉMONST^ÇÔÈS CONTÁBeIs

S DAS COELHO EIRELI

RUA DO PRADO. 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSÁGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88 I.E.: 123248477

Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANElRO/2019 a DEZEMBRO/2019

V.: r

Página 11 de 15

Data do Registro; 14/12/2009 N® do Registro: 21600079934
FOLHA: 0011

INbiGE DÊ ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DEVARIAÇÃO DOSRECURSOS PRÓPRIOS

Patrimônio Liquido
IVRP =

Patrimônio Liquido Anterior

ÍNDICE DEPARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

Patrimônio Liquido
iPELF =

Passivo não Circulante

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

Patrimônio Uquido
IPET =

Passivo Circulante

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

Patrimônio Liquido
IPP -

Passivo

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA

CONTADOR

C.P.F. ;042.679.183-50 RG : 0284297620040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

IVRP
783,611,34

699.130,31
i

IPELF =
783.611,34

IPET =

IPP e

io.oo

783.611,34

831.980,66

783.611,34

831.980,66
11 .

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Física

C.P.F. ;268.014.503^7
R.G. :0525559720i'44SE'SP/MA

IVRP 1,12084

IPELP 0.00000

IPET; 0,94186

IPP 0,94186 /

1/

/



ÀNÁLISE DEDEMONSTRAÇÕES

S DAS COELHO EIRELI

RUA DO PRADO. 234 - CENTRO - CEP : 65680-000

PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88 I.E.: 123248477

Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DÈZEMBRO/2019

Data do Registro: 14/12/2009

ÍNDICE DE CAPITALDE GIRO Mí-z li-iiift.

CAPITALIZAÇÃO

C =
Patrimônio Liquido * 100

Ativo

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

Ativo Imobilizado * 100
IC =

Patrimônio Liquido

LÍQUIDEZ DOSRECURSOS PRÓPRIOS

Capital de Giro
LRP

Patrimônio Liquido

78.361.134,00

831.980,66

IC =
37.893.344,00

783.6t1.34

LRP
831.980,65'

783.611,34

índice de endividamento

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

Passivo Circulante * Passivo não Circulante
lEG =

Ativò

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

Passivo Circulante
lEC =

Ativo

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

Passivo Circulante + Passivo nâo Circulante
ICT =

Patrimônio Líquido

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA

C.R.C. :012773/0

lEG =
831.980,66

I I '

831.980,66'

lEC =
831.980,66

ICT

831.980,66
'i I

í| I
831.980,66'.

783.611,34"

SALVADOR DASIUVA COELHO
401 Titular Pessoa Fisica

C.P.F.:268.014.503-87'
R.G. ;0525559720l4íiSÈSP/MA

Página 12 de

N® do Registro: 21600079934
FOLHA: 0012

C: 94,18624

IC; 48,35732

\l^
LRP: 1,05173

lEG 1,00000

lEC 1,00000

ICT: 1,06173

r
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ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CdNTÃ#^^
íi!

S DA S COELHO EIRELi

RUA DO PRADO, 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88 I.E.: 123248477

Local de Registro: JUCEMA
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Data do Registro: 14/12/2009

índice de rèntàbIlídade

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =
Receitas

Ativo

MARGEM OPERACIONAL

Lucro/Prejuizo Operacional
MO =

Receitas

RENTABILIDADE DO ATIVO

Lucro/PrejuIzo dõ Exercido
RA =

Ativo

RENTABILIDADE DÓ PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Lucfo/Prejuizo do Exercício * 100
RPL =

Patrimônio Liquido

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

Receitas
IRD »

Despesas

IGA =
449.896,78

831.980,66

MO
:o.oo

449,896,78

RA =
184.689,78

831.980,66

RPL =
18.468.978,00

783.611,34

IRD =
449.896.78

365.415,75

INDiCE DE independênÇiÁ finàncèira:

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF
Patrimônio Líquido

Ativo

iSAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

IIF =
783.611,34

831.980.66

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Física

C.P.F. :268.014.503187;
R.G. :0525559720144SESP/MA

Página 13 de

N® do Registro: 21600079934
FOLHA: 0013

IGA; 0,54075

MO 0,00000

RA 0,22199

RPL: 23.56905

IRD 1,23119

IIF: 0,94186

15
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ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS^ ^̂ .

S DA S COELHO EIRELI
RUA DO PRADO. 234 - CENTRO - CEP : 65680-000
PASSAGEM FRANCA / MA

CNPJ: 11.453.310/0001-88 I.E.: Í23246477
Local de Registro; JUCEMA Data do Registro: 14/12/2009
Período Movimento: JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

Página 14 dc

N® do Registro; 21600079934
FOLHA: 0014

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA geral

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Ativo
831.980,66

ISG ISG =

Passivo Circulante * Passivo não Circulante 831.980,66

ÍNDICE DE GRAU DE ÍMOBILIZAÇAoI^
. íii (

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

Ativo imobilizado

ÍGi =
Patrimônio Liquido

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERRA
CONTADOR

C.P.F. :042.679.183-50 RG : 0284297520040SSP/MA
C.R.C. :012773/O

IGI

378.933.44

783.611,34

SALVADOR DA SILVA COELHO
401 Titular Pessoa Física
C.P.F.:268.014.5p3-67
R.G. :052555972Ó144SESP/MA

iSG; 1,00000

IGi: 0,48357

15



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratlzação, Gestão e Governo Dígl^l
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacionalde Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA
I

I

Certificamos que o ato da empresa S. DA S. COELHO EIRELI consta assinado digitalmente por:

Página 15 de 15

identificação DO(S)ASSINANTE(S) '
CPF Nome y

04267918350 ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIrX B.EZERRA ^̂
26801450387 SALVADOR DA SILVA COELHO i| , ^

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM O

PROTOCOLO: 200315040 DE O

12001748017. NIRE: 2160QO
S. DA S. COELHO EIRELI

/05V;2020 19:52 jSOB 20200315048
/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
9934.

Llllan Thereaa Rodrigues Mendonça
SBCRETXRIA-GERAL

SÃO LDfs, 04/05/2020
ww. ea1presafacll.ma.30v.br

Avalidade deste documento, se Impresso, fica sujeito 4 comprovação de sua autenticidade nos respectivos portall
Informando seus respectivos c&digos de verificação, i 1
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TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO
N^de Ordem 2

Página 63 de 54

I

Contém este livro 53 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 53 e serviu
de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período | compreendido entre
01/01/2019 a 31/12/2019 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2019 e
obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias

do estabelecimento abaixo identificado: 11 '

Nome

Endereço
Bairro

C.E.P.

Cidade

S DA 8 COELHO EIREU
RUA DO PRADO. 234
CENTRO
65680-000

PASSAGEM) FRANCA / MA

Registrado em JUCEMIA
sob n" 21600079934

Arquivado em 14/12/2009

Inscrição Estadual 123248477
C.N.P.J. rf 11.453.310/0001-88

I !

! I

Passagem Franca/MA, 31 Ide Dezembro de 2019

ISAIAS ANRAPEL SA COUTINHO FERREIRA BEZERR/

Contador

C.P.F.: 042.679.183-50

R.G. : 0284297S20040SSP/MA

C.R.C.: MA.012773/O

I !

SALVADOR DA SILVA COELHO

401 Titular Pessoa Pisica

C.P.F.: 268,014.503-87

R.G.: 0525559720144SESP/MA

Avalidade deste documento, se Impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respeJtivoa portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

1. i
!i ,



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

1
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo,
conferido e autenticado por Sandra Regina Ribeiro Simplício, sob a autenticidade rf 12001761072 em
06/05/2020, protocolo 200321269. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o
Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e U'
Informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa 1
Nome Empresarial: S. DAS. COELHO EIRELI ''

Número de Registro: 21600079934 |

CNPJ: 11453310000188 i'

Município: Passagem Franca

1

Identificação de Livro Digital [j
Tipo de Livro: DIÁRIO 1

Número de Ordem: 2 i'
1

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

Assinante(s) Nome

26801450387 SALVADOR DA SILVA COELHO

CRC/OAB

04267918350
ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO

FERREIRA BEZERRA
MA-012773/O-9

CERTIFICO A AÜTSNTICAçXo EH 06/05/2020 X6t58c48 SOB N*
21600079934. H
PROTOCOLO» 200321269 DE 05/05/2020. CÕDIGO IDS VERIFICAÇÃO
1300178595B. KIRE: 21600079934.
S. DA 6. COELHO SIRELI

Sandra Regina Ribeiro Slr^llcio
RESPONSÃVEL PELA AUTBirTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 06/05/2020

JUCEMA

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos
portais. Informando seus respectivos códigos de verificação.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 54 de 54

ASSINATURA ELETRÔNICA |

ÍI
Certificamos que o ato da empresa S. DA S. COELHO EIRELI consta assinado digitalmente por;

identificação do(s) Assínante(s) ;
CPF/CNPJ Nome 1' : ^

26801450387 1' '

SALVADOR DA SILVA COELHO i i '
04267918350

ISAIAS ANRAFEL SA COUTINHO FERREIRA BEZÉRFÍA

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/05/2020 16:58:44 SOB N"
21600079934. ^ i, •
PROTOCOLO; 200321269 DE 05/05/2020. NIRE: 21600079934.
B. DA 6. COELHO EIRELI |

Sandra Regina Rlhelro SliDpllclo
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 06/05/2020

Avalidade deate documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos câdigos de verificação.
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DOlMARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o
profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste
Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de 'acordo com as suas
prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Leí n." 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem Invalida quaisquer débitos ou infrações que,
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro,Ibern como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA
i! I

Certidão n.":M7\/2a21/00000357 i '
Nome: ISAIAS ANRAFELSA COUTINHO FERREIRA BEZERRA CPF: 042.679.183-50
CRC/UF R." MA-012773/O Categoria: CCNTAOOR |
Validade: 20.04.2021 / '
Finalidade: EOFTAIS DE UClTAÇAo !

Confirme a existência deste documento na página http;//201.33.23.17B/spwMA/princlpal.htm, mediante
número de controle a seguir j'

CPF; 042.679.183-50 Controle:7403.7717.8344.8658 ,

201.33.23.178/scripts/SQL_dhpv03MAdlI/login

J

L
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4 DE NOVEMBRO DE I8U
TRIBUNAL DEJUSTIÇA DOESTADO DOMARANHÃO

ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PASSAGEM FRANCA
VARA ÚNICA

CERTIDÃO

CERTIFICO, na qualidade de Secretário Judicial que, dando buscas
nos Livros de Distribuição de Feitos Cíveis, desta' | Comarca, verifiquei a
INEXISTÊNCIA de DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES DE FALÊNCIA,
CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, èm desfavor de S DA S
COELHO EIRELE, com CNPJ 11.453.310/0001-88, locdizada na rua do Prado, n°.

verdade e dou fé. PASSAGEM

Secretário Judicial, fiz a

234, Centro, Passagem Franca-MA. O referido
FRANCA-MA, 09 de março de 2021. Eu,
pesquisa,digitei, subscrevi e assino.

PotisrJudtciário
IHbonsIdeiusSsa
. doMannhâ) •^•1
Ato Judicial

Oneroso

Joã\

0000007:^057

Mat. 196055

Podar Judiciário TJWfi. Saio-
flUTENT030791Y5L2KLKKHCWXHS83
10/03/2021 08:41:25. flto: 13.10.
K/MA 1 O* A iMA _ _ *

10/03/2021 (38:41:25. flto: 13.10. Total RíLs
FEMP R$ 0,10 Consulte em

hltps;//saio.tjma.ius,br

'̂ "^Wuta Extf

Fórum Dês. Carlos César de Berredo

Rua Joaquim Távora, s/n®- Ce;
Passagem Franca- MA

CEP: 65680-000

Fone/Fax:(99) 3558-1351

aitins

118 538/0003^^^

• 65^.000 ^,12'=|SGfflFRANCA-'.'A

EI^ls]



S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 |! i
INSC.EST. 12.324.847-7 ji !

Rua do Prado,234 - Centro- Passagem Franca Maranhão CEP 65,680-000

TOMADA DE PREÇOS 05/2021
ANEXO XIV 1

DECLARAÇÃO(Iíem 5.2.5"a" do Edital)

A empresa S DA S COELHO EIRELI, CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88, Endereço:
Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca - MA, em cumprimento ao Item 5.2.5"a" do
edital daTOMADA DE PREÇOS n° 05/2021, declara o seguinte: !

1. Estar ciente das condições desta licitação e que assume a responsabilidade pela autenticidade
de todos os documentos apresentados;
2. Que executara os serviços de acordo com o projeto básico e as especificações técnicas
fornecidas pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/Ma, disponibilizando pessoal técnico
especializado e que tomara todas as medidas para assegurar um controle de qualidade adequado;
3. Que manterá no serviço, em tempo integral oprofissional indicado'para fins de comprovação
de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissiorjal de experiência equivalente
ou superior, desde que aprovado pela Prefeitura Municipal de São Jòão dos Patos/MA.

SDAS COELpO EIRELI
CNPJ(MF) n": 11,453,310/0001-88

Salvador de Sousa Coelho

RG 052555972014 - 4SESP -MA \
CFFsob o n° 268.014.503-87

Passagem Franca - MA, 23 de Março de 2021.

ú



S DA S COELHO EliRELl
CNPJ: 11.453.310/0001-88 li

INSC.EST. 12.324.847-7 ' ' '
Ruado Prado, 234- Centro - Passagem Franca Maranhão CEP65,680-000

TOMADA DE PREÇOS N" 05/20211
ANEXOXV j

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAÇÃO | i

Aempresa S DA S COELHO EIRELI, CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88, Endereço: Rua do
Prado, 234 - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525^ CEP: 65.680-QQQ, por seu
representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Çédula de Identidade RG n°
052555972014 - 4 SESP - MA e inscrito no CPF sob o n° 268.0ÍÍ503-87, DECLARA sob as
penas da Lei, nos termos do art. 32 inciso 2° da Lei n° 8.666/93 quêj até a presente data nenhum
fato ocorreu que inabilite a participar da TOMADA DE PREÇOSin? 05/2021, e que contra ela
não existe pedido de falência ou concordada. Ii '

! ' '

Declaro, outrossim, conhecer na integra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus
termos I:

SDÁ S COEMÍO EIRELI

CNPJ(MF) n": 11.453.31Ô/0Õ01-88

Salvador de Sousa Coelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPF sob o n""268.014.503-87

Passagem Franca -jMA, 23 de Março de 2021.

A



S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 11
INSC.EST. 12.324.847-7 | • '

Rua do Prado. 234 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65,680-000

TOMADA DE PREÇOS N° 05/202;
ANEXO vm ]' ,

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. T, XXXIII DA CF/S8
' I

Aempresa S DA S COELHO EIRELI, CNPJ(MF) n°; li.453.310/0001-88. Endereço:
Rua do Prado, 234 - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP: 65.680-000,
representada pelo Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de Identidade RG n*"
052555972014 - 4SESP - MA einscrito no CPF sob on° 268.014[503-87, DECLARA, para fíns
do disposto no inciso V do art. 27da Lei Federal n° 8.666/1993| qüe não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14(quatorze) anos nos termos do inciso
XXXIII do Art. 7° da Constituição federal de 1988. !

Passagem Franca-,MA, 23 de Março de 2021.

SDA S CO^HOEIREU
CNPJ(MF) n": 11.453,310/0001-88

Salvador de Sousa Coelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MÂ

CPF sob o n"" 268.014.503-87



S DA S COELHO EIIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 |.
INSC.EST. 12.324.847-7 '

Rua do Prado, 234- Centro - Passagem Franca Maranhão CEP65,680-000

TOMADA DE PREÇOS N" 05/2021
ANEXOm

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA EEMPRESA DE
PEQUENO PORTE I

i

Aempresa SDA SCOELHO EIRELI, CNPJ(MF) n": 11.453.3lò/0001-88, Endereço: Rua do
Prado, 234 - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP: 65.680-000, por
intermédio de seu representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de
Identidade RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA e inscrito no CPF sob o n° 268.014.503-87,
DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n" 123/2006, sob as sanções
administrativas cabíveis esob as penas da lei que se enquadra como,

!'
( ) MICROEMPRESA conforme inciso I do art. 3° da lei complementar n° 123/2006.

( X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE conforme inciso I do art. 3° da Lei complementar n®
123/2006. :

A, licitante DECLARA ainda que não se enquadra em qualquer |das hipóteses de exclusão no
inciso 4 do art. 3° da mencionada Lei, estando apta, portanto a exercer odireito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório da TOlVL&A DE PREÇOS n° 05/2021
em epigrafe, realizada pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA.

I

I

Passagem Franca- MA, 23 deMarço de 2021.

SDAS COEÍHO EIRELI

CNPJ(MF) n": lòlS3.310/0001-88 \
Salvador de Sousa Coelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPF sob o n° 268.014.503-87
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Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comerdal do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
I

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SiNREM

Certificamos que as informaçães abaixo constam dos documentos arquivados ' í

• OOVERNOOO

FÁCIL'MAf^NHAO

Nome Empresarial: S. DA S. COELHO EIREU
'

Protonrio: MAC2101081930

NaturezaJurídica: EmpresaIndividual de Responsatdlidade Limitada (de NaturezaEmpresária)
1 1

NIRE (Sede)
21600076934

CNPJ

11.453.310/0001-88
Arquivamento do Ato
Constitutivo
14/12/2009

Início de Atividade
14/12/2009

Endereço Completo '
Rua DO PRADO, N® 234, CENTRO - Passagem Franca/MA - CEP 65680-000

Jeto 11
•JjLETA DEresíduos NAO-PERIGOSOS ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO AGESTÃO DEREDES SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E
REP/\RACAO MECANICA DEveículos AUTOMOTORES SERVIÇOS DE AUNHAMENTOEB/MANCEAMENTO DEVEICULOS AUTOMOTORES SERVIÇOSDE
BORRACHARIA PARAVEÍCULOSAUTOMOTORESCOMERCIOA V/VREJO DE PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARAVEICULOSCOMERCIOA VAREJO DE
PNEUMATICOS E C/ÚIÍARAS-DE-Ã CONSTRUÇÃO DERODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DETERRAPLENAGEM CONSTRUCAÒ DEEDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO
DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE URBANI2ACAQ - RUAS, PRAGAS E CALCADAS OUTRASOBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | , I

Capital
RS400.000,00 (quatrocentos milreais)
Capital Integrallzado
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Porte /
EPP (Empresa dePequefr^o

j Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Titular

Nome
SALVADOR DA SILVA COELHO

CPF . Administrador Início do Mandato Término do Mandato
268.014.503-87 S •" ' 08/10/2014

Dados do Administrador
Nome

SALVADOR DA SILVA COELHO
CPF

268.014.503-87
Início do Mandato Término do Mandato
08/10/2014 1. '

ÚltimoArquivamento
Data Número Ato/eventos
21/01/2021 20210049340 ^ ^ ; 0Ò2/02í'rALTERAt::AODE DADOS (EXCETO

NOME EMPRESARIAL] i

Situação
ATIVA
StaUls

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida sutÒmaticamente em04/03/2021,'às 05:06:22 ^orárlo de Brasília).
Seimpressa, verificarsuaautentiddáde nó https://vÀtfMr.émpre6afacÍl.ma.g^ com ocódigo THUMOSEH.

MAC2101091930

Lüian Theresa RodnguesMerrdonça
Secretário Geral'
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'. ''ov.vno-»
FACn.'UAR*M<iO

ICertificamos que S. DA S. COELHO EIRELI
í encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

f NIRE 21600078934
I CNPJ11.453.310/0001-88

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estadode Indústria e comérdo- SEINC
Junta Comerciai do Estado do Maranhão

Sistema Macional de Registro de Empresas Filercaritis - SIWREM

Cortificsmos que as infwmaçâes abaixo constam dos documentos anjuivadoe I
!????? Junta Comerdal e sto vigentes nadata dasua , •

covessoDo
PACIUmaranhao

.'Protocolo; MAC2101081d90

****** centro -Passagam Franca/MA - CEP656BO-000

Arquivamentos Post^orss
' Ato

; 002
(

i 223
; 903
Í223
I 002

t 002
; 002

: 002

; 223
I 223

; 002
t 002

223
; 223
í 002
; 090

Número Data

20210049340 21/01/2021

20200315048 04/05/2020
202005Q0031 20/01/2020
20191223360 27/11/2019
20190008440 14/01/2019

20180335820 23/05/2018
21600079934 23/05/2018
21600079934 23/05/2018
20180277359 03/04/2018
20170263029 28/03/2017
20160679648 07/12/2016
20160679848 07/12fi016

20160266572 11/04/2016
20150006292 08/01/2015
20140559922 Oa/tO/2014
21200693244 14/12/2009

Esta certidão foi emfticla automaticamente em 05/03^21, àe
SeImpraasa. verificar sua autentícidads tio imps:/A?ww.empn»safãdl

MAC2101081S90

Descrição
I

ALTERACAO.DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) '
BALANÇO I
OUTROS I
BALANÇO I
ALTERACAO de DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) '
enquadramento DÊ EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ALTERACAO.DE DADOS E DENOME EMPRESARIAL
TRANSFORMAÇÃO

'BALANÇO r; !
BALANÇO I' !
CONSOUDAÇAO de CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DEDADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) ,
BALANÇO I i
BALANÇO II i
ALTERACAO pE DADOS EDE NOME EMPRESARIAL
CONTRATO I •"

06:12:00 (hixátfd de Brasília).
.mú.govJ>r, oorri'o cbdígo QFE16PHC.

Ulian Thereaa Rodrigues Mendonça
8ecretária(a) Geral

SItUQÇSo
ATIVA
Stattis

SEM STATUS
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PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE
RISCOS AMBIENTAIS ^

PPRA

S. DA S. COELHO ÈIRELI

• '•"'"\'̂ '""'Cipai(»eSaoJa»o
CoiIliGo» n_!»"ssaoPermâ„enie^?°f

com ooS..

Marco de 2021
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S. DA. S COELHO EIRELI !
P.P.R.A

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.

2021

1. INTRODUÇÃO.

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, da poitai ia n.^ 25 /
94 (de 29/12/1994 DOU de 30/12/1994, republicada! em 15/02/1995) que
alterou a NR - 09 da Portaria 3.214/78 do MTE, tem cómo objetivo preservar
a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação,
reconhecimento, avaliação e conseqüente controle dos riscos ambientais ou
que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. |

Este programa, elaborado pela Empresa S. DA S. COELHO EIRELI
teve inicio de sua implementação em Março de 2021 e jseguiu as diretrizes da
Portaria 3.214/78, através de quatro etapas básicas.

• Reconhecimento das áreas para identificação das atividades e
agentes ambientais agressivos, através de i^peção em todos os
postos de trabalho onde os empregados executam suas atividades.

® Avaliação quantitativa e/ou qualitativa dos agentes identificados.
• Priorização das propostas de medidas corretivas para as na

conformidades encontradas.

• Acompanhamento das medidas propostas no plano de ação, ori
da inspeção nas diversas áreas de atuação dos empregados da área
operacional da empresa onde são realizados os Wabalhos da S. da S.
Coelho Eireli .

Durante todas as etapas de elaboração deste P.P.R.AIa efetiva participação
dos empregados foi de fundamental importância para p real diagnóstico das
atividades / riscos, bem como, as propostas de medidas corretivas que terão
como resultado a melhoria da qualidade de vida dos nossos empregados e
clientes.

As informações oriundas deste programa servirão de fundamentação
para as medidas de prevenção, manutenção e controle, da saúde, que estão
contempladas do Programa de Controle Médico de'Saú^e Ocuoacional
(PCMSO). \

Todos os dados referentes a este programa ser^ mantidos
arquivados durante no n^nimo 20 (vinte) anos, constituindo —re no banco
de dados.

cs

Municipal de Sao João do* Paios MA
Còrtiissáo Permanente de Licilac«»o

CONFERE COM O ORIGINAL

DÁrA

•
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2. CARACTERIZAÇÃO.

> Razão Social - Ltda.

> Empresa: S.DA S. COELHO EIRELl
. CNAE-38.11-4-00 i'

Coleta de Resíduos não-perigosos. Cidade; Passagem Franca Maranlião
> Endereço : Rua do Prado N234

^ BairrorCentro j'
> CNPJ;11.453310/0001-88

> GRAU DE RISCO: 3

> Telefone:03199-98402-8525 'i
> Cep:65.680-000 i'
> Número de empregados : 03 Colaboradores (três)

QUÀNTITATIVOV?
ADMINISTRATIVO 01 !
VARREDEIRA 01

PEDREIRO 01 ;•
Total 03 1

> Horário de Funcionamento. |

• As atividades são desenvolvidas na empresa e nos,locais que a empresa
presta serviços no horário das 07 ás 17;00horas dè segunda feira à sexta
feira. !'

^ Enquadramentos.

• NR - 04 (SESMT), CNAE
perigosos.

- 38.11-4-00 , Coleta de Resíduos não

T. A •* T wvw-» ir. ,^-t A->

Djc^ Kia<uO SESMT

3 Não é necessária a composição do
SESMT.

• NR-05(CIPA)

ATIVIDADE COMPOSIÇÃO i
Limpeza publica ^ Não é necessária-a-CQinposição da CIPA.

fWllllltPp.jl ft,. va,. ,

COM o ORIGINAI
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3. ATIVIDADES E ÁREAS DE TRABALHOS.

> Atividades.
I

I ^

A empresa realiza atividade de coleta de resíduos não perigosos.

4. METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO v/
DO PPRA.

O Documento Base do Programa de Prevenção' de Riscos Ambientais
foi elaborado pela Empresa S. da S. Coelho Eireli no período de 05 Março de
2021 e com sua implementação programada até 05 março de 2022, seguiu as
diretrizes das Normas Regulamentadoras da Portaria 3.214/78, obedecendo„à
seguinte metodologia. !.
• Inicialmente foram realizadas inspeções de segurança em todos os postos de

trabalho e equipamentos onde os empregados da S. da S.Coelho Eireli,
executam suas atividades, a fim de identificar nas áreas e equipamentos as
não conformidades ambientais, nesta etapa foram definidos os
equipamentos de avaliação e registro dos dados.

Após o registro foi iniciada a avaliação qualitativa dos agentes ambientais
identificados nas inspeções, conforme cronograma no quadro de metas
• priorizando os agentes Físicos (Planilhas e conclusão•em anexo). Químicos,

Biológicos. Nesta etapa foram determinadas as intensidades, natureza,
concentração dos agentes agressivos, bem como, tempo de exposição dos
empregados.

• Estes resultados das avaliações e análises das atividades de riscos foram
comparados com os limites de tolerância estabelecidos pela NR - 15 d
Portaria 3.214/78.

• Para as não conformidades encontradas serão elaborados planos de aç
para estabelecimento das prioridades e metas, com o objetivo de reduzir
eliminar a ação destes agentes.

Foram consideradas nestas etapas as, informações dos
empregados, relatórios de inspeção, recomendações da medicina ocupacjonal
mapas de risco .

wU«:,pai rte Sío jmo rios Pa,os
Co»niss»o Permanenie de Ltctsçao

CONFERE COM OORIGINAL
DATA, j 03

i I \ Rubfice



5. AGENTES AMBIENTAIS IDENTIFICADOS.

Segundo a NR - 9 são considerados riscos ambientais os agentes
físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho que, em
função de sua natureza, concentração e tempo de exposição são capazes de,
causar danos à saúde do trabalhador, conforme classificação que se segue:

I

* Agentes físicos; as diversas formas de energia a que;possam estar ejqwstos
os trabalhadores, tais como ruido, vibrações; pressões anormais,
temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não - ionizantes,
infra - som e ultra - som.

♦ Agentes químicos: São substâncias, compostos ou; produtos que possam
penetrar no organismo pela via respiratória em forma de poeira, fiimos,
neblinas, névoas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de
exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelp organismo ou por
ingestão. j

• Agentes biológicos; São microrganismos tais como bacilos, bactérias,
fungos, parasitas, virus etc. i' .

Para o real diagnostico das condições ambientaisj foram incluídos neste
programa os riscos mecânicos e ergonômicos constates na NR - 5 de
fundamental importância no campo da saúde ocupacional e agentes geradores
de acidentes e doenças profissionais. I

Quando não forem identificados riscos ambientais nas fases de
antecipação ou reconhecimento o PPRA se resuriiirá somente ao
reconhecimento, conforme estabelece aNR-9, sub item 9.1.2.1.

As planilhas a seguir são referentes ao reconhecimento das atividades
exercidas pelos empregados e a identificação dos agentes ambientais
existentes nos postos de trabalho.

; """ss^oí
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6. PLANILHAS DE GES - Grupo de Exposição Similar )/

RECONHECIMENTO

POSTO DE TRABALHO: 01 - Operacional. DATA DA REALIZAÇÃO: 05/03/2021
CARGO:PEDREIRO

FUNÇÃO: Desenvolve atividades de alvenaria em obracivil.
1TURNOS DE TRABALHO: Em turno de
I 08 (oito) horas diárias.

QUANT. TRABALHADORES EXPOSTOS: 1
01 ! 1

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

Desenvolve atividades de alvenaria em obra civil.

LOCAIS DE TRABALHO:

No local da empresa

AGENTES AMBIENTAIS:

• Ergonômico - Má postura, e monotonia e repetitividade. i

• Acidentes - ferir as mãos,queda mesmo nível e nível deferente .
i

• Risco Ouimico-Poeira decimento |
• Ffeico-Ruído., 1
TIPO DE EXPOSIÇÃO:

♦ Permanente.

FONTES GERADORAS:

Má nostura» e Monotonia e Repetitividade

j atividades.
I • Rnído - Ruido , dos equipamentos elétricos

- Proveniente do desenvolvimento das

POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE DO TRABALHADOR
Por má postura, e e monotonia e repetitividade Doenças òsteomusculares.

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS
• Exames médicosperiódicos; I
• Treinamento sobrepostura e sobreUso e Conservação de EPI;.
• Utilização deEPFs específicos paraas atividades (Botas de segurança .o.culos de

segurança,luva de proteção.

''«ofeitiira Muiiic»pai[rte Sao Jmo dos Paios MA
Coít»issáo Perimanenie de Licrtacao

CONFERE GOM O ORIGINAL

, DATA

/^iihríca
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RECONHECIMENTO

POSTO DE TRABALHO; 01 - Operacional. I DATA DA REALIZACAO: 05/03/2021
CARGO: VARREDEIRA

FUNCAO: Desenvolve atividade de limpe2a onde a empresa presta serviços.

TURNOS DE TRABALHO: Em tiimo de

08 (oito) horas diárias.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:

QUANT, TRABALHADORES EXPOSTOS:
01

Desenvolve atividades de serviços de limpeza.
LOCAIS DE TRABALHO:

No local da empresa

AGENTES AMBIENTAIS:

• Ergonômico - Má postura, esforço excessivo e monotonia e repetitividade.

• Acidentes - Quedas de mesmo nivel ;

♦ Risco Ouimico-Poeira

♦ Físico - Semriscos específicos.
TIPO DE EXPOSIÇÃO:

Permanente.

FONTES GERADORAS:

• Má postura, esforço excessivo e Monotonia e Repetitividade - Proveniente do
desenvolvimento das atividades.

• Ouedas de mesmo nível « ->Manter os locais de acesso desobstruídos
I

POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE DO TRABALHADOR
Por má postura, esforço excessivo e monotonia e repetitividade Doençasosteomuscul^res.
Por quedas de mesmo nível Manter os acessos desobstruídos e pisarem local seguro.

!

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS
• Exames médicos periódicos; |
• Treinamento sobre postura e sobre Uso e Conservação de EPI;
• Utilização de EPPs específicos para as atividades (Botas de segurança, luvas de

óculos de segurança.

J.MU cios

' Dermanente ck' L.c.ta<;ao

CONFERE COM OORIGINAL
DAíA
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RECONHECIMENTO

1POSTO DE TRABALHO; 01 - Operacional. DATA DA REALIZAÇÃO: 05/03/2021 |
CARGO:ADMINISTRATIVO j
FUNÇÃO: Desenvolve atividades administrativas na empresa. !
TURNOS DE TRABALHO: Em turno de

1 08 (oito) horas diárias.
QUANT. TRABALHADORES EXPOSTOS: 1
01 ^ 1

DESCRIÇÃO DASATIVIDADES:
- Desenvolve atividades de administrativa na empresa.

LOCAIS DE TRABALHO:

No local da empresa

AGENTES AMBIENTAIS:

o Ergonômico - Má postura, e monotonia e repetitividade.

• Acidentes - queda mesmo nível

• Risco Ouimico-sem risco específicos

• Físico - Sem risco específicos.,
TIPO DE EXPOSIÇÃO:

Permanente.

FONTES GERADORAS:

• Má postura, e Monotonia e Repetitividade - Proveniente do desenvolvimento das

atividades. '

o Ruído - sem risco especifico

POSSÍVEIS DANOS A SAÚDE DO TRABALHADOR
Por má postura, e e monotonia e renetitividade Doenças ósteoniusculares.

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTROLE PROPOSTAS

• Exames médicos periódicos;
• Treinamento sobre postura e sobre Uso e Conservação de EPI;
• Utilização de EPFs específicos para as atividades (Botasde segurança .óculos de

Miiiiicipal rte S»o João dos Paios WA
Coft"ss»o'Rcímanenle cfe Licitaçan

CONFERE COM O ORIGINAL

DAIA

XutiriCf '
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7. PROTEÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

Estes equipamentos indicados nas fichas de reconhecimento devem ser utilizados de
forma efetiva quando do da realização de atividades que exponham os empregados aos
agentes agressivos identificados. '

A empresa S.da S.Coelho Eireli, fornecerá somente EPFs com CA, aprovados pelo»
MTe, destinados a todos os empregados que estão expostos aos riscos de acidentes aonde
os EPFs reduzem os efeitos do acidente, sendo de uso obrigatório em todas as áreas
operacionais; j,

Nos locais onde for quantificado nível elevado de ruído; será obrigatório o uso de
protetor auricular.

Visando assegurara máximaproteção possível para todos, os nossos empregados na
execução das nossas atividades, bem como a proteção de nossos clientes, são adotadas as
seguintes proteções coletivas:

• Escadas com piso antiderrapante;
• Sinalização de advertência eorientação; , \)3
• Uso de extintores de incêndio.

8. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA.

Durante a implementação deste programa serão fíxad^ placas de orientação e
advertência em todas as dependências desta empresa, bem como, todos os empregados
serão treinados para reconhecimento da sinalização de advertência e orientação de todas as
instalações desta empresa. í'

9. ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA.

São tomadas as providencias necessárias para queas áreas de, atuação desta empresa
permaneçam limpas e organizadas, sendo que o lixo e sobras dè'materiais são recolhido
em recipientes adequados e devidamente sinalizados paraevitar contaminação das pesso
e meio ambiente, sendo proibida a queima de qualquer resíduo.'

Para todas as instalações será dada prioridade aos processos de reciclageni/de
resíduos, contiibuindo para as políticas de melhoria, preservação do meio ambíeme e
conscientização de nossosempregados e clientes

10. COORDENAÇÃO DO PROGRAMA |

> Acoordenação das ações previstas neste programa para o período de Março de 2021 a
Março de 2022 é de responsabilidade da S. DA S. COELHO EIRELI e. a de seu
Gerente, cabendo aos empregados cumprir as deteiminações oriundas deste pro^ama.

Municipal oè S»oJoão dos Paeos MA
Coftiissáo Permanente de Licitaçao

CONFERE COM O ORIGINAL
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11,ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES A SEREM REALIZADAS

O OUE OUEM .. COMO PARA QIJÊ4 QUANDO
Efetivar uso de

equipamentos de
proteção
individual.

Gerência

Através de

normas e

procedimentos e
ficha individual

de controle de

E.p.rs.

1

1

Prevenir lesões.
1

1

i'

Abril/2021

Elaborar ordem

de serviço Nr 1
Técnico em

Segurança do
Trabalho.

Elaborar ordem

de serviço por
função
especiEcã

1 !

Orientar \< !
empregados i
sobre os riscos

específicos de
acordo a sua

atividadejem.

conformidade da

NRl

Maio/2021

Elaborar analise

global do PPRA
anual

Técnico em

segurança

.através de

inspeções de
segurança de
outros riscos

ocupacionais no
decorrer do

período

De acordo com a

NR09 ;

Realizar em

Março de'2022
1, ;

I < '

Sinalizar as

áreas de riscos

Gerencia Adquirindo
placas

Orientar! '

empregados e
clientes |dos
riscos

existentes '

Sempre que
for realizar

atividades em

área

operacional

4 sap Jc»ao cios Ph.os «Co.íiissso Permaoenfe rte licuacan
CONFERE CÒimI OORIGINAL

i ]
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12. DIVULGAÇÃO DOS DADOS.

Visando informar todos os empregados dos riscos ambientais identificados
neste programa e as medidas de controle dos mesmos, aldotaremos as seguintes
medidas para ampla divulgação destes dados; I
• Inclusão deste programa nas reuniões de diretoria. !
• Fixaçãonos quadros de avisos, de normas e procedimentos de segurança.
• Desdobramento das responsabilidades para ' correção das não

conformidades encontradas.

• Fiscalização do cumprimento dasmedidas propostas]
• Realização de palestras específicas sobre P.P.R.A |
13. RESPONSABILIDADE TÉCNICA. !

4
Este documento permanecerá válido enquanto forem! mantidas as condições
existentesna empresa por ocasião da Inspeção e do Levantamento de risco,
o qual deve ser feita uma reavaliação, que deve ser po, período mínimo de
um ano. Qualquer alteração que venha aocorrer nasj atividades, planta fixa
e equipamento, exigira novas análises. A responsabüidade técnica pela
elaboração do plano acima é do profissional que abaixo assina o
documento, ficando a empresa como responsável pèla execução dos itens
acima descritos.

Passagem Franca (MA), 05 de Março!2021

Instrutor

Ediel de Jesus Caldas Pontes
Técnico em segurança do trabalho
Reg.N 0021716/MA
CREA-MA N 1116578832

Edid de Jesus Caldas Pontes
Téc. emSiQunnçadoTribaiho

Res. 0021716/MA
CREAnMlífi576e32

Gerente da empresa
S. DA .S COELfíO EIRELI

Coftrissao Permanenie de L.citaçao
CONFERE COM OORIGINAL

DAJA.Js^ I 03 ,

cs
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ n C A ILii
Lei n^ 6.496, de 7 de dezembro de 1977

^ j ART OBRA / SERV£Ç^
. 1 NO MA202104069Z7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1 p<»«ponsável Técnico

EDIEL DE JESUS CALDAS PONTES

Título profissional: ENGENHBRO AMBIENTAL, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 1116578832

Registro: 111657S832MA

?. n.irtnci Ho Contrato

Contratante: s. DA S. COELHO eireu

RUA DO PRADO
CPF/CNPJ: 11.463.310/D001.8è

N®: 234

Bairro; CENTRO

UF: MA j

Celebrado em: |
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

CEP: 6S6SOOQO
Cidade; PASSAGEM FRANCA

Contrato: Nio especificado

Valor R$300,00

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DO PRADO

Complemãnio:

Cidade: PASSAGEM FRANCA

Oatadeínído: 15/03/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: S. DAS. COELHOEIREU

4. Atividade Técnica

y
; N®: 234

Bairro: CENTRO

UF: MA I CEP: 66680000

Previsão detérmino: 16/03/2022 Coordenadas Geográficas: •17.334076, •39.226068

Código: Não Especificado

I CPF/CNPJ: 11.453.310/Ü001-68

4-ASSESSORIA CONSULTORIA OU ASSISTÊNCIA

28- PPRA> SG0122-PROGRAMACAO DE PREVENÇÃO DERISCOS AMBIENTAIS • PPRA
Quantidade

1.00

. 6. Observações
^6s a conclusão dasatividades técnicas o profissional deve procedera baixa desta ART

ELABORAÇAO do PPRA (PROGRAMA DE PREVENÇAO DE RISCOS AMBIENTAIS) PARA AEMPRESA S.DA S.COELHO EIRELI.

6. Declarações !

Unidade

un

•C^ula Compromissóría; Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua inte'rpretaçâo oú execução, será resolvido oor
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307. de 23 de setembro de 1996, por melo do Centro de Mediação eArbitragem -CMA vinculado ao Crea-MA
nostermos dorespectivo regulamento de arbitragem que,expressamente, as partes declaram concordarjl

"Deciafo que estou cumprindo asregras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, ra legislação especifica e no decreto n
S296/2(X)4.

. 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Dedaro serem verdadeirasas informações acima

de

Local

9. Informações

(^ta

EOIB. DE J

de.

CALDAS POMb.ui^.>wov»u.w/v»rwi«<EO'CPF:303490.103.82

S. DAS. COELHO EtRELl •CNPJ: 1t.4S3.310/IKW1 *88

*AART éválida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferênda no site do Crea.

10. Valor !
Valor da ART: R$88,78 Registrada am: 22/03/2821

Poder Judiciário TJMA, Selo;
RUTENT03G791B896JCKOVEETQG01, S ,
23/03/2021 08.-38M0, filoi 13,10, Total RS «í io
Emoi R$ 4,63 FERC R$ 0,13 PADEP R$ 0,18 ' ç ^^8^

Escrevente Autorizada
pnssagem Franca - MA

Valorpago: R$88,78 Nosso Número: 8303127124

AauteflSddada desta ART pode serverflkada om: hap5//cfea^na.sltaacombr/^bBco/, com a dtave: wcWdZ
impresso em- 22fla/2CE1 âs l&Sq-SO por, ip: 177.183.4.155

wivw.crt5ama.ora.bf

Tel: C9e921(»^300

(aleeonoscoigcreama.ofgbr

Fax: (88)21068300
SCREA-MA
7 cattlKtRtpaBtlACaeagem
•*Eenjeda

BnaMe
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S.DA
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Identificação da Empresa

PCMSO-

Elâborado em:

Março de 2021

Revisão 00

Razão Social

Endereço Matriz

1

EMPRESA:S .DAS.COELHOEIRELI.

RUA DO PRADO N234 BAIRRO: CENTRO
CIDADE DE PASSAGEM FRANCA -MA

1 •

Fooc
03199-984028525 '

Email

; 0^

salvadorcoelho@bol.coin|br

CNPJ 11.453.310/0001-88 i
1

1

CNAE

1

38.11-4-00
t

i

Grau de Risco

C<>
O

Principal Atividade Econômica da
Contratada COLETA DE RESÍDUOS NAO-PErÍgQSOS

Numero Total de Colaboradores 03
i

Horário de Trabalho

QHorário das atividadj^s desenvolvidas na
empresa e nos locais que a empresa presta
serviços no horário das 07 às 17;00horas de
segunda afeira àsexta feira. ^

Medica Elaboradora do PCMSO

Dra. F

CRM

Medic

ides Chaves Alves da Silva
m \
a do Trabalho :

Municipaf rte Sao João dos Patos «á
CoitxssAO Permanente de Licftíicao

CONFERE COM ÒORIGINAL
riAfA 1 , 30^ (
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2 - Quadro Funcional I
I

A empresa,S. DA .S COELHO EIRELI- apresenta em.seu quadro funciona) as

seguintes funções, com seu respectivo setor e quantidade conforme tabela a seguir:

.;"-''̂ àrdoMürí^ç^ • Quantitativo ; ^ j;;:; •,

ADMINISTRATIVO
1

VARREDEIRA 01

PEDREIRO i
TOTAL 1 03

i

3-Introdução | ,

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO tem como objetivo a

promoção da saúde dos trabalhadores, através do atendimento ao estabelecido na Portaria 24,

de 29 de dezembro de 1994 da Secretaria de Segurança e Saúde dò Trabalho, SSST. NR 7 -

Programa de Controle de Saúde Ocupacional. Este programa foi elaborado a partir de dados

obtidos da avaliação qualitativa de riscos das condições de trabalho da empresaS.DA S.

COELHO EIRELI,baseando-se no PPRA.
I

Este programa deve ser consultado pelo responsável pela implementação do PCMSO na

empresa sempre que for necessário encaminhar trabalhadores para exarhe médico ocupacional,

ou quando ocorrer necessidade de obter informações sobre o croiiograma de atividades de

promoção à saúde.

OPrograma de Controle Médico deSaúde Ocupa U- PCMSO visa: ere com o original

"ir.i

MA
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Diminuição do absenteísmo por motivos médicos;

Melhoria da produtividade;

Melhoria da qualidade de vida no trabalho;

Melhoria das relações de trabalho;

Aumento do comprometimento e satisfação dos empregados con*

4 - Considerações Gerais

Monrcipaí rte S»o João dos Paios MA
Po^manènie rte LicrtíHiao

e.ONf^ERE COM O ORIGINAL

Da fA

a empFesdr

Este programa tem por objetivo atender a Norma Regulamentadora n.° 07 - NR 07 do Ministério

do Trabalho e Emprego - MTE, prevista na Portaria 3.214, de 08.06.78,fazendo referência ao

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO e estabelece a obrigatoriedade da

elaboração e implementação por parte de todos os empregados e instituições com o objetivo de

promover e preservar a saúde do conjunto de trabalhadores da empresa, tendo em vista sua

relação com otrabalho eseu ambiente. |, i
OPrograma de Controle Médico eSaúde Ocupacional - PCMSO éa parte' integrante do conjunto

ladores, devendo estar

è deverá considerar as

mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos traball

articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras - NR
I

questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, privilegiando o

Instrumental clínico- epidemiológico na abordagem da relação entre sua saúde e o trabalho^

O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO deverá ter caráterde prevenção,

rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionada ,ao trabalho, inclusive a

natureza subcliníca, além da constatação da existência de casos de doenças ocupacionals ou

danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. Deverá ter enfoque individual e coletivo, ou seja,
I' I

uma abordagem dos grupos homogêneos, em relação aos riscos detectados e ser implantado e

planejado com base nos riscos ocupacionals àsaúde dos trabalhadores. |
É obrigação de todos os empregadores e instituições manter o controle da saúde de seus

ti .'
empregados expostos aos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos identificados nas

avaliações previstas nas demais NR's, especialmente os que foram' definidos pela Norma
Regulamentadora n.® 09 - NR 09, que pela sua natureza, concentração!; Intensidade e tempo de
exposição sejam nocivos a sua integridade e prejudique suacapacidade laborativa.
Esta exigência está juridicamente assegurada através dos Artigos 168 e 169 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, da Convenção n.® 161, da Organização Internacional do Trabalho - OIT,

bem como de outros dispositivos complementares aprovados pelo tyijnistério do Trabalho e

Emprego - MTE, relativos à questão da Segurança e Saúo^no Trabalho, tanto da área urbana
quanto rural, dando ênfase ao estabelecimento obrigatório^ um programa específico que
determine as diretrizes parao monitoramento Individual deVadeti^X^lhador exposj

\)^
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5 - Descrição das Atividades I.
II

Os funcionários da S.DA S. COELHO EIRELI, realizar serviços de .' considerando os riscos

inerentes a cada função e o ambiente de trabalho, todos os nossos empregados estão em setor

com atividades degrau de risco 03 (TRÊS). |'
As Atividades dos nossos profissionais que integram os Serviços Especializados em Engenharia

de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT são essencialmente prevencionistas, embora

não seja vedado o atendimento de emergência, quando se torna necessáno. Mantendo também o

entrosamento permanente com o Designado Legal dela valendo-se conío agente multiplicador,
para assim serem estudadas as suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e

IM
preventivas. !':

iI
6- Desenvolvimento ji'

Em face das determinações contidas na Norma Regulamentadora n.® 07 - NR 07 e da

obrigatoriedade da elaboração do PCMSO para qualquerempresa que teníha empregados regidos

pela CLT, independentemente de sua quantidade e grau de nsco, a empresa S. DA S. COELHO
|| I

EIRELI, elabora e implementa este programa baseado nas informações que lhes .foram
í I

repassadas sobre os riscos existentes nos locais onde prestará serviços, seguindo as diretrizes
III

contidas na NR 07 com interface a outras Normas Regulamentadoras a rnanter a incolumidade de
í I

seus empregados assegurando-ihes condições de saúde, através c

procedimentos que se façam necessários.

e ações preventivas e

"I

6.1 - Objetivos Gerais

Tendo como basea legislação vigente, este Programa de Controle Médjço e Saúde Ocupaciona
-PCMSO tem os seguintes objetivos: 11
• Permitir o controle preventivo dos riscos à saúde, inerentes ou não à atividade profissional,

através de avaliações periódicas e sistematizadas;
j

• Diagnosticar precocemente os agravos â saúde dos trabalhadorés, ocupacionais ou não,

durante a realização dos exames ocupacionais, permitindo a efetivação |de condutas de controle
de seus efeitos eevolução; ^
• Possibilitar a disseminação de informação, orientando quanto | aos riscos e práticas

prevencionistas; |,
• Definir normas que possibilitem o rastr^mento, odiagnóstico precoc
possíveis danos e agravos a saúde dos trabairadores, relacionados seu traballííy'èííSd< '̂S»!Kme^L?^^^^^

CONFERE COM OORIGINAL
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ambiente de trabalho, bem como a detecção de possíveis casos de doenças profissionais ou

danos Irreversíveis a saúde dos trabalhadores; I..
I ;

• Criar e manter uma cuitura preventiva adequada;

• Atuar no sentido de promover a saúde dos trabalhadores;

• Dar condições para que esta empresa cumpra a Legislação Trabalhista no que tange a

saúde do trabalhador; |'
II

Nota: Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde de acòrdo com os riscos a que
ji

estão expostos. Além de ser uma exigência legal, prevista no Artigo 168 da CLT, está

respaldada na Convenção 161 da Organização internacional do Trabalho - OIT, respeitando os

princípios éticos, morais e técnicos.

6.1 - Ganhos do PCMSO

O Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO bem desenvolvido e com base

na promoção da saúde e prevenção das doenças apresenta os seguintes ganhos conforme

descritos a seguir !

6.2 - Para o Trabalhador

O trabalhador tem a sua integridade física e saúde preservada no trabalho como um direito.
] '
i '

6.3 - Para oEmpregador j;
O empregador que tem no seu quadro de empregados o trabalhador não adoecido e não

fadigado é considerado um dos fatores de satisfação com o trabalho, favorecendo a motivação e
I.

consequentemente a produtividade e competitividade. O PCMSO pode ser sua defesa jurídica se

questionado em sua responsabilidade (civil/criminal) por doença relacionada ao trabalho.

) !

6.4 - Para o Médico do Trabalho i i
r I

O Médico do Trabalho que desenvolve a sua atividade em confohnidade com os padrões

técnicos e éticos corretos e se preserva do desgaste profissional e de,questões relacionadas a

responsabilidade (civil/criminal) quanto a qualidade do seu serviço.

6.5 - Para a Família do Trabalhador
11'

A Família do Trabalhador que, por extensão, também se beneficia com a sua saúde, bem
1.1

como, os conhecimentos por eleadquiridos na empresa. - . i'

6.6 - Para a Sociedade
Ccipiissao P.rm.neni, df i ,cdi,(,n
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A Sociedade, pois através de impostos paga a conta dos adoecidos e incapacitados pelo

trabalho.

07- Dos Exames Médicos Ocupacionais
I

I

6.8 - Exame Médico Admissional |
Deverá ser realizado para todos os trabalhadores, considerando'o ambiente de trabalho

em que a atividade será exercida, seus riscos e situações especiais. Se^o pesquisadas doenças
ocupacionais preexistentes e doenças crônicasou não ocupacionais, avaliando se as mesmas sâo

i'

impeditivas ou não do exercício seguro das atividades propostas, bem como para orientar o

seguimento clínico elaboratorial do empregado. ^
Conforme determina aNR 07, Item 7.4.1, deverá ser realizado antes quejotrabalhador assuma as
atividades. O exame admissional constará de;

• Exame clínico ocupacional;

• Exames complementares realizados de acordo com os termos especificados na NR 07,
I

conforme os riscos ocupacionais do setor onde irá trabalhar;

• Outros exames,ficarão a critério médico, considerando os erhpregados anteriores ou
I

alterações encontradas nos exames clínicos. i

6.9 - Exame Médico Periódico 11
11

Deverão ser realizados para todos os trabalhadores com ênfase na exposição aos riscos ou

situações de trabalho que impliquem no desencadeamento ou agravamento de doença

ocupacional, ou ainda, aqueles que sejam portadores de doenças crônicas. Os exames clínicos
I

deverão ser repetidos conforme determinado nas indicações por função ou, nos que sejam

portadores de doenças crônicas com periodicidade anual ou a juízoclínico.

Deverá ser realizado conforme determina a NR 07, item 7.4.3.2. e constará de:

• Exame clínico operacional;

• Exames complementares realizados de acordo com os termos especificados na NR 07,

conforme os riscos ocupacionais do setor onde trabalha;

• Outros exames ficarão a critério médico, considerando os empregados anteriores ou

alterações encontradas nos exames clínicos.

r-iX.

6.10 - Exame Médico de Retorno ao Trabalho

rte S»0 J<«o rtos P.,os MA
CoiTussao Permanenie rte L.c.laçao
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data £2-«/_202/

uhrica



. A

; ^ • ;. • ' ,'»'i . . • '• • <•
' M. >1' • ••••

[AjÇDlCU OF. .7 '-r X5á.;£vrí j-

S'r'òl.=:(>Çb£ GliCQi ú-.SQGl' UTe' LT' Ci' <'cor

'.r-< r.:^ c\íípiií"!5 r-'-', • ; . ^ .
- • . .1 ,. ^ ^ .. 1J , k ^ I^C .^r I„ ..'I "'Ti ; »J I 1! 1» 'O I

c^'.'iv.'i.iür r-3 i.iSbCi' ';'cr:b'i'cií.ur; s qo iísíDl oup .

fO a j<? J:íLFc !i" j|iraC''.'G CjC l?U.A'C CHUJ O. -"iiN „!J'C;;i(40A' '--f ' '

C CIUp CO ob.-'201009,

• '*. " >r, I o rni I. c. -> rif'.- .'j|i I C C

joií-"i L '.oGucí-? t '0'j ca.: couj bGuc qiOiugob gufSf on s irns-n ciiuico

:gnc.^-i; -S' '.o,-,{1.^0.-' uj^ogiiD u?3 'jqicscof-;.: i:o' tpiiCfO on pc- -^ns csícj'

ocpb'v-iv"'".'! ^'' . ijAj;!' ••'inf,; "Viouj hoLr.aqoLÇ •" qç poet^ôoo cíol f^c ci'U'col!

V' C.\"5CP kj*" i. jiOJ |;C C T' 'J. O' -jnjijJ l.Z O;'ígi.I Al i.0 'I "" c- ;11 ic; fri '•ti~ ; i'%—. i-*

ijbAüLOO roL icgjr^qos b?k.2 foqo? us '•'í-paipyqccom çurn^b ua oxboíjiòíío pí-co^ c-

c ;-prccc-í bv'7"o-'3'i9j nc? cx loe-; ciibicvo

•I* Qlliio:' CWSC tlCOLf^O 3 CLt,OUO LÜGCCO COü^iqCLn;iCO OP CP.-umrigqo- CüíoPGL^^S on

Ou ;? 0.- l'i.'COÍ:f PC>" O.gc ODS'-; qo SOfOl OPOÇ us 'i.-| O.OCl

'•'C',.:ir- couiV-msuf.ai.^g pjfi.rqOk-.- CX' aci":" c;..' p;' cr^bi^ctiroorj os ii;..^ ij.

< kjC C,l--CO CCf.bgu c,'2i

S\íAp>,:t,í pqtij.cc C C0i'2i3i.S C "

r^j l'j .'0 0-;- .jt; •: ''í'---lom.osii.^.CjO cl-k.--df.o o riviD'?j,i.j90:. suGi.ujs jc

:'fpc .j s-k""'"' C|ii.i' -i [b : ;"i P''.'b g."so^

í'/cr- •J^ '.:ac KXCLCicm q:c ol"" 02.-jc co.jjo bois .- 'clcl o

o -"if-m: mi-.in ij.eaxis.vi j^oo o qf^S'i;2r- ciouicns ""O' "jp ocnt-;.!'"; .mi- .•.•oj.cpqo g sc '-c-' ' sc:

OU' &'.a s O;!'! qjqo pcir? cvol pqs cone jpzch a oi,"' .ooc- r a -ipht; pslju ;=o nc- mt-jj

(00'"'.ub Jè. l/.-J[}5;n'P0 bfP.S /OqOL' (ig 1 CH'> OqOiOS 00.'/O'" SUOO o OJplC'J[S 00 0.'~''J'j|Pu

'.'"3 •' " ' '• .v.-»i..JO'rwvr

V.:- •fCü2 ftjns 'CsC-a-.,^

AS

' I^1- • ''í "i ^«

1
l

1'
;i

"77 - •«..•aagrszrr,,,7.j?aigwiiis.:r • jrj

i;'./P--. 0-1 (X;

q-':(í~' {i!, 1



PCMSO -

PROGRAMA DE

CONTROLE

MÉDICO DE
SAÚDE

OCUPACIONAL

S. DA S.

COELHO
EIREÜ

i

- PCMSO-

Elaborado em:.
Março de 2021

Revisão n." 00

Conforme determina a NR 07, item 7.4.3.3, deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia

de volta ao trabalho do trabalhador ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, por >

motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não, ou parto.

O exame médico de retorno ao trabalho constará de:

• Exame clínicooperacional; |

• Outros exames irão depender do motivo do afastamento e da função exercida.
' I

7.1 - Exame Médico de Mudança de Função i

Conforme determina a NR 07, item 7.4.3.4, será obrigatoriamente realizado antes da data de

mudança. Para este fim, entende-se por mudança de função toda]e qualquer alteração de
!''

atividade, posto de trabalho ou setor que implique a exposição do trabalhador a risco diferente

daquele aque estava exposto antes da mudança. ^
Oexame médico demudança de função constará de: |'
• Exame clínico;

• Outros exames serão realizados conforme a mudança de riscos a que está exposto.

7.2 - Exame Médico Demissional

Conforme determina .a NR 07, item 7.4.3.5, será obrigatoriamente jrealizado até a data da
homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sidò realizado há mais de 90

dias, ou conforme negociação coletiva da categoria. !'

O exame médico demissional constará de:

• Exame clínico ocupacional;

• Exames complementares, conforme os riscos ocupacionals do setor onde exerceu as suas

atividades; ;

• Outros exames ficarão a critério médico, considerando as alteraç

exames clínicos.

Obs.: De modo geral, não podem ser demitidos trabalhadores do

gestantes.

7.3 - Avauação Clínica

Será efetivada, em ficha médica padronizada, registrando-se os dados jreferántes àidentificação,
antecedente pessoal, ocupacional e familiar do funcionário, além do exame fíaco geral e especial.

Atenção especial será dada à correlação entre os achados obtidos e a presença de qualquer tipo

dealteração, sendo a conclusão deaptidão semniS baSeadaTra-fun^&^o-tiabaíbador
ur. Mun.c.pal rte S '̂Joao rtos Pa.os Ma
Coíliissao Fermanenie dç Liciaçao
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encontradas nos

trabalhadores
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7.4 - Exames Complementares e Correlação com os Riscos Ocupacionais

Os exames complementares serão feitos de acordo com o(s) risco(s) a que o funcionário estiver

ou estará exposto, conforme recomenda os anexos Ie Nda NR 07 e podèrâo ainda ser solicitados

outros exames complementares, conforme itens 7.4.2.2 e 7.4.2.3 da NR 07, de acordo com a

necessidade de caracterização de alterações encontradas nos exames ocupacionais.

7.5 - Dos Resultados dos Exames Médicos ,

Os dados obtidos nos exames médicos incluindo, avaliação, exames complementares, conclusões

e as medidas aplicadas, deverão ser registradas em prontuário clínico individual que ficará sob a

responsabilidade do Médico Coordenador do Programa de Controle México eSaúde Ocupacional
- PCMSO.

08 - Do Planejamento

Ví.-

O PCMSO poderá ser alterado a qualquer momento, em seu todo ou' em parte, sempre que o
médico coordenador detectar, mudanças em riscos ocupacionais decorrentes das alterações nos

li

processos de trabalho; de reavaliações do reconhecimento dos riscos; mudança de critérios de

interpretação dos exames; ou ainda, novas descobertas da ciência médica em relação a efeitos de

riscos existentes.

O PCMSO deverá ser revisado a cada período de 12 meses a partirda implantação do programa,

ainda que na ausência de alterações nos processos, ambientes e riscos ocupacionais sendo esta
11

revisão um procedimento que evidência a atenção e acompanharhentò do médico do trabalho

coordenador às questões de saúde da unidade sob sua responsabilidade.

Fora dos períodos de revisão anual do PCMSO, as modificações detectadas no ambiente de

trabalho e que tenham influência no controle médico devem ser registradas e anexadas ao

documento base do PCMSO sob a forma de "ANEXO" indicando a data em que passaram a ser

adotadas.

Mimictpal (te S*o Jtwo dos Paios íWô
Comissão Permanente de Lic«laçao

CONFERE COM O ORIGINAL
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9 - PERIODICIDADE DEEXAME COMPLEMENTAR PORRISCO E FUNÇÃO.

FUNÇÃO RISCOS ESPECÍFICOS EXAMES COMPLEMENTARES PERIODICIDADE

Administrativo Ergonômico (Postura
inadequada)

Exame Clinico í

i

ADMISSIONAL

Varredeira Ergonômico (Postura
inadequada)
Químico (Poeira )

Exame Clinico |

i.

ADMISSIONAL

' "^edreiro Ffsico:(Ruido, Calor )
Químico (Poeira )
Ergonômico (Postura
inadequada)

Exame Clinico |
Audiometria Tonai ;

1

1 1

1'

ADMISSIONAL

xy
Audiometria Tonai ADMISSIONAL

SEMESTRAL

OBS 2: OS DADOS OBTiDOS NOS EXAMES MÉDICOS INCLUINDO, AVALIAÇAO. EXAMES COMPLEMENTARES.

CONCLUSÕES E AS MEDIDAS APLICADAS, DEVERAO SER REGISTRAS NO PRONTUÁRIO CLINICO
INDIVIDUAL QUE FICARÁ SOB A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO COORDENADOR DOPCMSO.

10.3-Observação ji
As solicitações de exames laboratoriais e de imagem ficam a critério do

Coordenador do PCMSO e em atendimento ao modelo de saúde ocupaclonal da contrata

10- Documentação ,

10.1 - Ficha Médica Ocupacional
11

Éo meio onde serão registradas pelo médico examinadorj'todas as informações de
saúde em geral sobre o empregado examinado, podendo ser em papel ou meio eletrônico, ou

seja, é um prontuário individual para cada trabalhador contendo os dados gerais de

identificação, função, antecedentes pessoais, familiares e ocupacionais, além do registro do

exame físico.
' I

Devem conter informações do tipo: Antecedentes ocupacionais, pessoais, hábitos de

vida, fatores de risco a que está exposta à pessoa, laudos, pareceres médicos e resultados de
^ I

exames. Nos casos onde houver a ne^ssidade de exames corríplementares, os mesmos

serão registrados com destaque. Consta

para a função, data e assinatura do mé

A Ficha Médica Ocupacional é i

inda a caracterizaçâ

inador.

tem caráter de éon

ivi„nic,p,l ^ s« jo.„

Colhissao Permjnenre rtí Licrfüçao

Sáencf^í^e9í3&?cS ORIGINAL
Data _^.3- / g? ,

10
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10.2- Atestado de Saúde Ocupacíonal - ASO |;

Após cada exame médico ocupacional será emitido oAtestado de Saúde Ocupacíonal
I

(ASO), conforme item 7.4.4 da NR 07, onde o médico examinador jdeterminará a aptidão do

funcionário à função. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o Atestado de
I

Saúde Ocupacional - ASO em 03 vias onde a via ficará arquivadáino prontuário médico do

empregado, a 2° via ficará arquivada no Dossiê de RH do empregado e a 3° via será entregue

ao empregado mediante recibo. j:

11 - ModelodeASO

Mumcpa) rte Sao Jo»o dos Patos MA
I' iCoiTiissao Permanente de LicHaçao

CONFERE COM OORIGINAL
DATA <A2

iO-
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CMTM • CLINICA DE MEDICINA 00 TRABALHO 1,
rKe ^3Ateitíwuil-Oem-ssiafa'.- Parlcsieí» -Rw-X- ÊtpwTMlna -Tí»» Erssrws» j'Elip <lca B S íi • ,;fln»LíiaOfâfnS6íiM-A>i3ome!rs-Bair8eaftllo8rma-8ei'Mníí'8io9reir.B-E*8ii>«ueor#ier.M

AcufdaOd Vag»i •PyX-TrêiAamflntt 39CJ?A*PCM30«P?RA*PCWAT-LT*.AT" WR-RPR'PCA
PrtAt;AOjQÜE 06 CAXIAS n-"OI. JOAO PAULO
CNPJ-873707S0001JO Fcne^Fae982107S3Wi'9821071$Ql3

ATESTADO DESAÚDE
OCUPACIONAL
ASO/NR-7

Funcionário: j ,
Idade; Sexo: RO: |
Função: |
Local de Trabalho: ' —

RISCOS OCUPACIONAIS Bíoíòqíco:
específicos Ergondmico i '

Físico; 11
Quimico; 1

Acidente:

Ausente:

Outros: ! 1

TIPO DE EXAME

AOMISSIONAL

AJesto que 0(0) trafaaihaooria)toi suDmeuaoiaj ao exame nifuiw viuiiwu w...^ -
anexos complememares manoonados, quando indicados,jsendo consloerado{a).

Q Aptois) paia oexardeío da funçSo Q Qua exerce Qoue exerceu
Q Inaptoia) pare oexerdcso da função Q Que vai exercer

EXAME(S) REALIZADO(S}
FATOR RH

i:i.lNlCO WJAMNSSE OIRISIOA

GLICEMIAEM JEJUM

T6P

GRUPO sangüíneo

FEZES

ESPiROtJETRlA

CA-MPIMETRIA COMPUTADORIZADA

URINA

Apto(3j paratrabalho emaltura 7

DATA

ELETROCARDIOGRAf.tA

HEMOGRAfM COMPLETO

TGO

QAMAGT

RXOOTORAX I
AUDIOMETRIATONALEVOCAI I

CONSULTA COMOFTWAtOIOCISTA
ELÊTROENCEFALOGRWÍA '

DATA

OBSERVAÇÃO: . 1

h r-i
^ '

Declaro que fui submetido aoexame médico napresente
data conforme consta desse|ASO, e que recebi a 2avia

Coordenador(a) do PCMSO LuuíliDuU;

Oaia 1 1 1 Asxinature doTrabalhador ! |

Assinaturado médico examinador (carimbo)

Data 1 1

Telefone plcontatò;(9S)2f07'5S00 / (98)2t07-1800
Médica Examinador

Municipal rte Sao João doe Patos ma
CoiluRsao Pertrianente de LicUaçao' |

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA I 0^1

Rjíhnca /
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11.1- Saúde Ocupacional

\> ^ •
|i I

A empresa disponibilizará uma cópia do programa de saúde ocupacional para as

clinicas autorizadas em realizar os exames, os médicos examinadoras repassarão qualquer

alteração que afetará a saúde do trabalhador ou funcionários inaptos para o trabalho. Todo

trabalhador deverá ser encaminhado pelo RH, ou representante do SESMT nas localidades

onde não houver posto médico.

11.2 - Relatório Anual

Constitui-se na avaliação final do PCMSO e será elaborada] pelo Médico Coordenador

ao final de 12 meses, contendo suas considerações finais conforme NR 07, por setor,
I

avaliações clinicas e ocupacional, e deve conter no mínimo as informações do Quadro III da

NR07. |,j
ORelatório Anual deve ser apresentado ediscutido na CIPAlçom oDesignado Legal, e

mantido na empresa à disposição dos órgãos de fiscalizaçãoou de auditoria interna.

I' I

]

11.3-Arquivamento !

Conforme determina o item 7.4.5.1 da NR 07,os dados das avaliações clinicas, dos

exames complementares, as conclusões e as condutas tomadas pelo médico do trabalho

devem ser registradas de forma legível no prontuário médico indiviclual, sendo este mantido

pelo período mínimo de 20 (vinte) anos após o desligamento do trabalhador.

O prontuário assim constituído contém o histórico da saúde db trabalhador, questão
grande importância quando consideradas as doenças ocupacionáis com tongo períodoicre

latência eos estudos epldemiológicos futuros. Também pode vir aser adefendo médico do
trabalho sequestionado em sua responsabilidade civil e criminal. Cabe destacar^necessidade

I /\\ \ \
de o registro ser escrito de forma clara e completa. Observa-se que um prorit^Kó médico com

mensagens telegráficas e ilegíveis, na prática, corresponde a não existência

11.4 - CONFIDENCIALiDADE

Qualquer que seja o tipo de .exarne ntédico indiVldual reáitzader-?çus resultados
( Mun.c,paí ete Sao João cio^Pa.ov WÍ X

informações e diagnósticos, serão de écesso^)rcfi!âíVcFd05^édicosèi^ pessjias avaliaçlás.
CONFERE COM OGRíginal

•"lihncj J

4
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Serão públicas e reportadas em relatório gerencial de; saúde à empresa, as
i i

informações contidas no ASO, os diagnósticos por grupos de classificação, os diagnósticos que

possam determinar risco(s) para outrem, os probiemas de saúde coletiva, os probiemas de

saúde publica e vigilância sanitária, e qualquer outra situação inusitada queseja detectada pelo
exame médico e se relacione com o interesse coletivo. ^

11.5- Ficha Clínica Ocupacional I

Será elaborado um anamenese voltado para os requisitos atividades críticas na área da

contratante e individual para cada trabalhador contendo os dados gerais de identificação,

função, antecedentes pessoais, familiares e ocupacionais, além do registro do exame físico.

Nos casos inaptidão pela constatação de anormalidade n'ps requisito ofuncionário
entrarão em um grupo de controle, os mesmos serão registrados'|com destaque. Constará
ainda acaracterização de aptidão do trabalhador para afunção com 'restrição repassada para o
gerente de RH, no ASO constará a data e assinatura do médico examinador para os casos

onde oserviço for terceirizado. ^ j•
• Constará na.ficha anamenese:

o Teste de Fagerstrom - Tabagismo;

Escala deChaider etai J Psychosom; j;
Avaliação da qualidade do sono;

Avaliação psicológica;

Avaliação do uso de bebidas alcoiicas; |'

11.6- Clinica ou Médico Examinador
i

A empresa possui um sistema de gerenciamento para exames médicos, onde o melh

é indicar uma clínica para emitir seus ASO, onde os mesmo apresentam as premissas qujs a
NR 07 determina neste caso a obrigatoriedade.

OASO constará o nome do médico coordenador seguindoj a premissa conforme NR
07, além do médico examinador. 1

11.7 - Equipe de médicos examinadores (cmtm joão palIlc^ )
• Dr.^ Fldes Chaves Alves da Silva - CRM 932/MA

Rua Alto Duque de Caxia n 01 - João Paulo - São

Fone: 98 2107 5500

• Dr.^ Maria José Alves da Silva Raposo ~ CRM 79

••'tfiiitrrf Municipal rte Sao Joéo dos Patos
Corrnssao Permanente de Licitaçao

CONFERE COM O ORIGINAL

DATA

RMijfica

14
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Rua Alto Duque de Caxia n 01 - João Paulo - São Luís- Ma.

Fone: 98 2107 5500

• Dr.° Inaldo Garros - CRM 1421/MA

Rua Alto Duque de Caxia n 01 - João Paulo - Sâo Luis- Ma.

Fone: 98 2107 5500

Dr. Jorge Alberto Amorim Oliveira CRM 5501

Rua Alto Duque de Caxia n 01 - João Paulo - Sâo Luís-Ma.

Fone: 98 2107 5500

Dr.Carlos Roberto Rodrigues de Sousa /GASTROMED AÇAILANDIA

11.8-Exame Físico

Observar.

Exames físico integral;

MimiCipal de S»o João ctos Patos MA
Codiissáo Permanente de Licitacao

CONFERE COM O ORIGINAL

, 03 .C)A TA.

R<ibrica

1.1

Ausência funcional de movimentos e ausência de um dos dedos;

Ausência de partes funcional do organismo que requer necessidade para atividades;

Alteração da temperatura corporal;

Presença de alguma patologia aguda ou crônica;

Renite ou cardlopatas;

Presença de cardiopatias grave, distúrbios vasculopatias;'

Inclusão adicional, de acordo com características .

1.1
12 - PROGRAMAS COMPLEMENTARES DE SAUDE

[I

12.1 - Programa deConservação Auditiva - PCA ! .
Prevenir a instalação ou a evolução de perdas de audição, junto a uma equipe

multidisciplinar (Engenheiro, Médico, Fonoaudiólogo, Técnico de î Segurança do Trabalho,
Químico, entre outros). |•
12.2 - Avaliação e monitoramento da exposição (ruído e/ou desconforto térmico)

• Avaliar a presença de ruído e/ou produtos(s) químicos(s) no ambiente e a exposiçã

individual a estes. j
j I

• Avaliar a interferência do ruído na comunicação oral dos trabalhadores e na atenção

para sinais sonoros de alerta.
Î

• Identificar os setores de risco, e o tempo de exposição ao(s} risco(s).

• Identificar os tipos de ruído (continuo, intermitente ou defihi^to) eaexposição (direta
de fundo e refletida).

• Identificar as fontes emissoras de ruídos.

15
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• Avaliar o desconforto térmico no ambiente e conseqüências deste à saúde dos

empregados.

12.3 - Avaliação e Monitoramento dos riscos ergonômicos (mobílias, condições

AMBIENTAIS, EXIGÊNCIAS DE POSTURAS INADEQUADAS, REPETITIVIDADE)

• Adequação dos mobiliários dos postos de trabalho que utilizam equipamentos de
I

processamento de dados (micros) com aquisição de acessórios ergonômicos.

• Climatização de salas.

• iniciar programa de ginástica laborai.

12.4 - Avaliação e Monitoramento Audiológico

• Realização de exames audiométricos de referência e de seqüência, conforme proposto

pela Portaria n.® 19 (anexo no Quadro 11 NR 07).

• Verificar a eficácia das medidas decontrole. |'
12.5- Uso DE Protetores Auriculares

• Indicação, orientação e treinamento sobreo uso, guarda e conservação destes.

12.6 - ASPECTOS EDUCATIVOS

• Campanhas e palestras preventivas referentes à.saúde do jtrabalhador dando ênfase
ao aparelhO'âuditivo e a voz.

12.7-Avaliação de Eficácia do Programa

• Deve ser realizada periodicamente, buscandoo aperfeiçoamento do programa.

10.6 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA-PPR

Assegurar o gerenciamento do programa de proteção respiratória, e que sejam

disponibilizados, quando necessário, e adequadamente utilizados Equipamento de Proteção

Respiratória (EPR) para proteger os funcionários contra os riscos a' partir de contaminações
aéreas.

12.8- Avaliação e monitoramento da exposição (riscos respiratórios)
:<i

• Monitorar as diversas áreas buscando caracterizar quais os possíveis agentes

químicos ambientais que possam conduzir a riscos a saúdes dos funcionários:

• Selecionar o EPR adequado, baseado nas descobertas 'da avaliação de risco, e

registrar os processos selecionados;

• Assegurar que sejam utilizados apenas EPR adequados, providos dos Certificados de

Aprovação (CA) ou similares quando se tratar de material importado;

• Assegurar que os EPR sej^m entregues apenas aos fiign^néfiogi qiie rfinfíh^ram
treinamento adequado e foram^^liados na parte médica;

v-i-

• Vumç.pal rte S»o «os Paios
Co»t>issao Permanente rte Licrtaçao

CONFERE COM Ooriginal
DAfA

tJhnca
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• Organizar o teste de vedação para todos os funcionários qüè precisem fazer uso de
EPR;

• Registrar os resultados do teste de vedação;

• Assegurar que sejammantidos os registros de entrega dos Elj^R;

• Identificaras áreas onde o uso do EPR é obrigatório. |
11

12.9- Análise Ergonômica do Trabalho - AET j,'
'.I . . •

• Avaliação e monitoramento dos riscos ergonômicos (mobiliárias condições ambientais,
11

exigências de posturas Inadequadas, repetítividade); ;

• Avaliar o desconforto térmico no ambiente de trabalho e sua conseqüência à saúde dos

empregados; i

• Iniciar programa de ginástica laborai;

• Medidas de controle ambientais e organizativas;

12.10 - Primeiros Socorros

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação de

primeiros socorros, considerando-se as características da^atividade desenvolvida. Manter este

material guardado ,em local adequado e aos cuidados de pessoa, treinada para este fim,
Iconforme NR 07, item 7.5.1. j

A empresa deverá promover palestras educativas e treinamentos para que seus

trabalhadores possam estar preparados para as intercorrências

trabalho.

Sugestão para materialdo estojo de primeiros socorros:

• Atadura de crepe (10,15, 20 cm de largura):

• Compressas de gase;

• Tesoura sem ponta romba;

• Luvas cirúrgicas descartáveis;

• Esparadrapos;

• Curativos adesivos;

• Soluçãoanti-séptica (não alcoólica Cloro-Hexedina);

• Soro fisiológico (500 ml);

• Paracetanoi

12.11 - Programa de Higiene Pessoal

Palestras educativas periódicas, orientando

prevenindo, desta forma, patologias comumente eri

durante sua jornada de

I

' i 1
^••'feitura Municipal de Sm João d/s MA

I Codiissao Permanente de LicitAçao

.CONFERE COM O ORfôÍNAL
I

I riATA >03 I

'Rubrica

lores para sua higiene pessoal,

entre os trabatfíadbres. Estas

i
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orientações englobam cuidados com uniforme de trabalho, vestimentas pessoais, higiene oral e

corporal. !
I •

I

12.13 - Programa de Alimentação Saudável !

Orientação aos trabalhadores para se alimentarem de forma adequada e desta forma

evitar doenças nutricionais e carências, gastrointestinais e do metabolismo. Poderão incluir
orientação dietética dada por nutricionista, refeições realizadas na jempresa e diversificação

I'
dos alimentos para cada refeição. ;,

12.14- Programas Preventivos j
De acordo com os levantamentos estatísticos realizados pelos médicos, diagnosticar as

patologias mais freqüentes na população e então programar palestras para orientar quanto â
prevenção. i,

Os programas preconizados para qualidade de vida do trabalhador instituído pelo
Ministério do Trabalho e Ministério da Saúde, a empresa colocará conforme necessidade das

evidências periódicas. |
Regras gerais para controle de hipertensão:

• Os trabalhadores que apresentar sintomas relacionados (HSA) deverão ser

encaminhados ao programa de Hipertensão do Ministério jda saúdeS, o trabalhador
II

também receberá assistência periódica dos sinais e sintomas, além de verificar os
I''

sintomas no local de trabalho, não executará as atividades quando:

o O limite (HSA) não estiverconforme item da classificação da tabela;

• A emissão do ASO, não deverá conter restrição, mas na ficha clínica deverá constar

qual grupo especifico será encaminhado;

• A inaptidâo será realizada para empregados que apresentarem doença crônica (HSA),

oferecendo risco para sie para outros trabalhadores; j|

• Todo funcionário que apresentar doença grave ou muito grave (HSA), deverá o

especialista emitir um parecer técnico, o médico do trabalho avaliará as condições

ambientais e fisiológicas da aptidão, devendo este ser ;encamlnhado para órgão

competente - INSS.

9 Será necessária uma investigação além da anamnese, o;profissional deverá lançar

mão de requisitos para ajudar na admissão (consulta com|, cardiologista), parecer do
profissional habilitado; r.

• Identificar casos de hipertensão h hiffóensâo através de poloçolos êxlsleiites-ea
adquiridos será de suma importaiW) 3pa\^ verificação de fatos
específicos. \W

d

CONFERE COV OORIGINAL
Oaía
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12.13 - Controle de diabetes

A Diabete meilitu é uma sfndrome de etiologla múltipla decorrente da falta de Insulina

e/ou da incapacidade da insulina exercer adequadamente seus efeitos. Pode ser de dois tipos;
1

Tipo 1: destruição da célula beta, geralmente ocasionando deficiência absoluta de

insulina, de natureza auto-imune ou Idiopática; |
Tipo 2: varia de uma predominância de resistência ínsulínica com relativa deficiência

I

de Insulina, a um defeito predominantemente secretório, com ou sem'resistência insulinica.

Tabela: Critérios Diagnósticos para o Diabetes Meüitus.

Categorias Jejum * 2 h após 75 g Casual** glicose

Glicemia de >110 e < 126 < 140 (se realizada)
Jejum alterado
Tolerância a Glicose diminuída < 126 e > 140 e< 200
Diabetes > 126 ou > 200 ou > 200***

(com sintomas clássicos)

*Jejum é definido como a falta de ingestão calóríca de no mínimo 8 horas
** Glicemia plasmática casual é definida como aquela realizada a qualquer hora do dia, sem
observar o Intervalo da última refeição.
*** Os sintomas clássicos de DM Incluem poliuria, polidipsiàe perda de peso Inexplicada.
Requisito para indicações de restrições diabetes meüitus (dm): ;

Os trabalhadores que apresentarem sintomas relacionados (DM) deverão ser

encaminhados ao programa de Diabetes do Ministério da saúde, o trabalhador também

receberá assistência periódica dos sinais e sintomas, além de verificar os sintomas no local de

trabalho, não executará as atividades quando;

• O limite (DM) não estiver conforme item da classificação da tabela;

• Quando os níveis de glicose plasmática exercer limite de tolerância ao teste glicosúría

no momento da atividade critica conforme requisitos da área;'
I'

• A emissão do ASO, não deverá conter restrição, mas na ficha clinica deverá constar

qual grupo especifico será encaminhado; |

• Empregado com idade superior a 45 anos, rastreamento seletiv(

fiuxograma de dislipidemias. |
• A inaptidão será realizada para empregados que apresentarem doei

oferecendo risco para si e para outros trabalhadores;

• Todo empregado que apresentar doença crônica deverá o especial ^emitir um
parecer técnico, o médico do trabalho avaliará as condições ambie(itai e estruturais

para a aptidão, devendo este jy=^nfíflmmhariQ-pflrfl órg^n rnmpptpnte
Mm..c.pal te S»o Jmo rtos Pa,os «A

Comissão Permanerne te L.cilaçan
CONFERE COM OORIGINAL

DAfA

•7

conforme

,ca (DM),
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Será necessária uma Investigação além da anamnese, o profissional deverá lançar

mâo de requisitos para aptidão na admissão (consulta cardiologista), parecer do
I '

profissional habilitado.

Identificar casos de hipergiicemia e hipoglicemia através dé .protocolos existentes ou

adquiridos. Será de suma importância a verificação de fatos isolados para trabalhos
I

específicos. '

Inapto para diabetes tipo I e descompensados tipo II.

Comunicação e Atendimento emCasode Emergência
I

Empregaix)SDa S. Da S. COELHO EIRELl ,a serem avisados em caso deemergência:

Nome Cargo Tel. Contato

salvador da silva coelho PROPRIETÁRIO 1 03199-98402-8525.

Hospitais e Clínicas (Contato Externo)

NOME CIDADE 1 TEL. CONTATO

HOSPIT AL MUNICIPAL PASSAGEM FRANCA -MA •

1

i

13- Responsabilidades no PCMSO

13.1 - Compete ao Empregador

• Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, benT^çon\o p

• Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedttfn^htos n

PCMSO.

• Indicar entre os médicos dos Serviços Especializados em

Medicina do Trabalho - SESMT da empresa, um coo'

execução do PCMSO.

• No caso da empresa estar desobrigada de manter Médico do Trabalho, de acordocom

a sua eficácia,

lacionados ao

ia e Segurança e

or responsável pela

a Norma Regulamentadora n.° 04 -! NR••04;''deveráAOl«Enp[BgadQr^iRClicarí^/jédic9
. CdtiMssflo Permaneiiie ne i "CiLjjg.ío

Trabalho, empregado ou não

ruu A3- , o

libfic*
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• Garantir o plano de Atedimento de Emergência

13.2 - COMPETE AO MÉDICO COORDENADOR
I

• Elaborar, manter e coordenar o PCMSO; j
• Planejar e realizar os exames médicos previstos ou delegar a execução para outro

médico familiarizado; |'
• Conhecer os ambientes de trabalho da unidade onde os trabalhadores executam sua

atividades;

• Realizar ou encarregar a profissional médico a realização dos exames ocupacionais,
conforme previsto no item 7.3.2 a da NR 07;

• Encarregar dos exames complementares previstos no PÇMSO, profissionais e ou
entidades devidamente capacitados, equipados e qualificados;

• Encaminhar documentos médicos para guarda e arquivamento em prontuários

individuais;

• Reportar a empresa de forma ética todos os desvios de saúde individual ou coletivo,

que possam gerar riscos para pessoas ou meio ambientes; j,
• Informar a Segurança do Trabalho os desvios de saúde possivelmente relacionados

aos riscos do ambiente laborai;

• Mantergrande interaçãocom o RH e a Segurança do Trabalho.

13.3 - Compete ao Empregado

• Ser responsável por zelar pela sua própria saúde e segurança, assim como pela saúde

e segurança dos s.eus colegas, terceiros e visitantes no ambiente de trabalho;

• Observar as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, bem como as Ordens de

Serviço sobre prevenção de acidentesdo trabalho ou doenças ocupacionais.

• É obrigação de todos os empregados à observância das normas e procedimentos de

saúde e segurança do trabalho, específico de cada setor conforme procedimentos e

políticas próprias da empresa;

• Usar nos casos indicados neste programa os Equipamentos de Proteção Individual -

EPrs que serão fornecidos pelo empregador.

• Colaborar com o empregador na aplicação /^as demais

NR.

14- Recomendações Específicas

14.1 - Considerações

Normas KéguiãineiilaiJuidb
Mumcipal rte S»o João dos Paios

Coifiissao Permanente de Ltotaçao

CONFERE COM O ORIGINAL

Hrt fA-. I

Compra de EPl*s adequadas para ^proteção, auditiva, respiratória e ocular;
Adotar mobiliário em conformidade com princípios de erqonomia: ubnca
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Participação de palestras educativas como AIDS, Primeiros Socorros, Vacinação,
Qualidade de Vida, Hipertensão Arterial, Diabetes e Higiene Ressoai;

! I

Campanha educativa para utilização correta dos EPÍ's; j, •
Realização anual dos exames periódicos de saúde. i

15 - Considerações Finais

O Programa deControle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO serve de base para o
planejamento das ações de saúde da empresa, devendo sofrer detal'lamento, onde couber, de
acordo com a estratégia adotada.

O PCMSO deverá ser submetido a revisões periódicas de atualização em relação às

novas tecnologias de trabalho, aos avanços científicos da medicina e p^sra adaptações às
alterações da legislação. |

Deverá ser emitido um relatório anual das ações deste programa após um ano, ou

modificado quando, detectado anormalidade no ambiente dei'trabalho ou condições
inadequadas para o trabalho, além dos agravosde doença.

"•'f.'m. Mun,c,p,l * s« Joao P.lo,
IIComissão Ponoioíole O, Liclaçoo

CONFERE COM OORIGINAL
, o?
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Ações Planejadas

Elaboração do PCMSO

Divulgação do PCMSO

Responsáveis

MÉDICO

Trabalho

MÉDICO

Trabalho

Mar21

EXAMES ADM., PERIÔD., RET.

Trabalho, Mud. Função, Dem. e

COMPLEMENTARES

MÉDICO

Trabalho

ClInicaEsp.

ír^J

Treinamento de ergonomia voltada

PARA postura de TRABALHO

Treinamento sobre os principais

riscos no ambiente de trabalho

Treinamentos,^—Palestra e

Campanhas com temas

RELAC 0NADAS A SAÚDE

TÉC. SEQ.

TRAB/yJHO

Consultor

EXT.

TÉC. SEG.

Trabalho

Consultor

EXT.

MÉDICO

Trabalho

•• Momc.pbt f»e Sao JO.»., ,I0^ P,M0S
C0'|HSS.Í0 Permauenie rtc LiciTc.crfr)

Àr^
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OArA_^,

^ubftca

Abr/21

mm.

Mai/21

fr>- ró

%'h "ji >,ç:í,y-

Jun/21 Jua2i

Vvf.* '

"• «

A60/21

í."'
í.r yh."

V* '̂A'Í''

Out/21

' iv" '

Nov/21

.<;ÍTfíV,

tjl

Jan/22
Fev/22

V
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Mar/21

•.íu;--!r- ' --*•

'f'O



PCMSO -

PROGRAMA DE

CONTROLE

MÉDICO DE
SAÚDE

OCUPACIONAL

S. DAS

COELH©

EIRELI

PCMSO-

Elaborado em:

Março de 2021

Revisão n.®00

17 - Responsabilidades Gerais

Os responsáveis em estabelecer, Implementar, assegurar^ coordenar e garantir o

cumprimento do PCMSO bem como o cumprimento das ações planejadas do Cronograma

Anual de Atividades do PCMSO/ Marçode 2021a Março de 2022 conforme item deste

programa são; '

Gerente/ Responsável

S.DAS. COELHO EIRELI

São Luís,10 de Marçode

18-Da Elaboração

Este programa foi elaborado por Dra. Fides Chaves Alves da SiivaCRM- MA 932,

Médico do Trabalho.

Este programa foi elaborado por:

Dra. Fides cfílvesMves da Silva
Médica do Trabalho

CRM 932-Ma

(u IA , 0*3

Rnoríca
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IO dode Continsência de Tr

COVID-19 rrssao PfrmafKnie rte UaUç^o
CONFERE COM Ooriginal

OBJETIVOS: -jL
Ruonca

•Estabelecer medidas visando a prevenção paraenfrentamento à pandemia da COVID-19 ;
• Coordenar e padronizar açõesparacontenção e mitigação de infecções peloSARS-CoV-2;
• Promover o respeito à vidaatravés da proteção da saúde dos empregados próprios e terceiros;
• Promover ações parapreservar a continuidade dosnegócios demaneira segura nas instalações do
ambiente de trabalho.

APLICAÇÃO:

As informações contidas nesteplanosão aplicáveis a todos os empregados próprios e terceiros anexad
na integra a este documento

NOTA 01: Como o SARS-CoV-2 se trata de umnovovírus, ajustes nestedocumento serãonecessários à
medida que novas evidências são apresentadas eprocessos de mitigação são Jotimizados. Até então, a
avaliaçãode risco nos estágios iniciaisda epidemia requer flexibilidade e possivelmente conteráerros
como precaução.

I I

O que posso fazer para me proteger e evitar transmitir para outras pessoas?
I

í\ inaiona das pessoas infectadas experimenta uma doença leve e se recupera, mas pode
ser mais grave para outras pessoas. Mantenha-se inforrnado sobre os últimos
desenvolvimentos a respeito do COVlD-19 e faça o seguinte para cuidar da sua saúde e
proteger a dos outros:

o Lave as mãos com água e sabão ou Iiigienizador à base de álcool para matar
vírus que podem estar nas suas mãos.

o Mantenha pelo menos I metro de distância entre você' e qualquer pessoa que
esteja tossindo ou espin*ando. Quando alguém tosse ou espirra, pulveriza
pequenas gotas líquidas do nariz ou da boca, que podem conter vínis. Se você
estiver muito próximo, poderá inspirar as gotíciilas ^wnclusive do vírus da
COVfD-l 9se a pessoa que tossir tiver adoença. ' \

o Evite tocar nos olhos, nariz e boca. As mãos tocam muitaksuperfícies e podem
ser infectadas por vírus. Uma vez contaminadas, asO^cspodenijmnsferir o
vírus para os olhos, nariz ou boca. A partir daí, o víruí
pessoa e deixá-la doente.

r no c( r|)0 da

25
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Certifique-se de que você e as pessoas ao seu redor seguem uma boa higiene
respiratória. Isso significa cobrir a boca e o nariz com a parte interna do cotovelo
ou lenço quando tossir ou espiiTar (em seguida, descarte o lenço usado
imediatamente). Gotíciilas espalham vírus. Ao seguir uma boa higiene
respiratória^ você protege as pessoas ao seu redor contiàjvírus responsáveis por
resfriado. gripe eC0VID-Í9. |
Fique em casa se nào se sentir bem. Se você tiver febre;|tosse e dificuldade em
respirar, procure atendimento médico. Siga as instruções da sua autoridade
sanitária nacional ou local, porque elas sempre teràp| as informações mais
atualizadas sobre a situação em sua área.
Pessoas doentes devem adiar ou evitar viajar para
coronavínis. Áreas afetadas são países, áreas, províncias ou cidades onde há
iransmissão contínua ~ não áreascom apenas casos imporiados.
Os viajantes que retornam das áreas aiêladas devemmonitorar seus sintomas por
14 dias e seguir os protocolos nacionais dos países receptores; e se ocorrerem
sintomas, devem entrar em contato com um médico e inípmiar sobre o histórico
de viagem e os sintomas. •

as áreas afetadas por

Ço.n.ss.oPerma.en,e.^Uc.UçJ; ^
confere COM o ORIGINAL
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Como Fazer a Fricção Anti-Séptica das
Mãos com Preparações Alcoólicas?

fikissr.Ê 3s rascj.tcjn Prapararèts AíctóSiiaslHíjicniíí as fnèosccm
i£-,:2 í 5si}s:ííis ií<}-ííí'

Ajdbió ima oepiEpsnçâoz^i^casmina
fras "«ris ãe £2£3cosá as siWt^ââ nas.

F^sima3^1na ás0a oaifia o

33K}(tjn^«»pe^
feiMs e -âas-isíLi

' / iVJ \ \ _J
*>miv ^ w.w»»'

fflCti3nâOPO^*if&'S.3is^ FTÍxsn32s;^33;^^c(riS3
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tíry!a.iS!iaw»-SD<ií «a»<Jí-taas'^«iPfiV!!na^
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Qual é a orientação da OPAS e da OMS no que diz respeito

A OPAS e a OMS recomendam que as máscaras cirúrgicas sejím

pessoas com sintonias respiratórios, como tosse ou|di
inclusive ao procurar atendimento médico |,'
profissionáis de saúde e pessoas que prestam atendinienfo
sintonias respiratórios
profissionais de saúde, entrarMfilB.p^iJ^ã^^ ,,,1—
indivíduo com sintomas ifespirafôtíosso Perminems^l

' ^^-^^erecomoorSal

. PCMSO-
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CS

Como Higieniz
com Água eS

Hlgienize as mãoscamágua e sabon
«ísive^cnte sujatl Ssnâo.frícci&ne ast

,1^^ÕJ^ào da^ Dpn

m.
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o uso dc máscaras não é necessário para pessoas que nao apresentem sintomas
respiratórios. No entanto, máscaras podem ser usadas em alguns países de acordo com
os hábitos culturais locais.

As pessoas que usarem máscaras devem seguir as boas práticas de uso, remoção e
descarte, assim como higienizar adequadamente as mãos arites e após a remoção.
Devem também lembrar que o uso de máscaras deve ser semjpre combinado com as
outras medidas de proteção (veja a pergunta "O que posso fazer para me proteger e
evitar transmitir para outras pessoas?").

Como colocar, usar, tirar e descartar uma máscara:

1. Lembre-se de que uma máscara deve ser usada apenas por profissionais de saúde,
cuidadores e indivíduos com sintomas respiratórios, C|Omo febre e tosse.
2. Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um higienizador à base de álcool ou
água e ii sabão
3. Pegue a máscara e verifique se
4. Oriente qual lado é o lado superior , ^
5. Assegure-se que o lado coireto da máscara está voltado para fora (o lado colorido).
6. Coloque amáscara no seu rosto. Aperte atira de metal ou aj borda rígida da máscara
para que .ela se adapte ao formato do seu nariz.
7. PiLxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo.
8. Após o uso, retire a máscara; remova as presilhas elásticas por trás das orelhas,
mantendo a máscara afastada do rosto e das roupas, para evitar tocar nas supeidicies
potencialmente contaminadas da. i máscara.
9. Descarte a máscara em uma lixeira fechada imediatamente após o uso.
10. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara juse um higienizador de
mãos à base de álcool ou, se estiverem visivelmente sujas, lave as mãos com água e
sabão. ,

está rasgada
(onde está

ou com buracos,

a tira de metal).
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S DA S COELHO EIRELI
CNPJ: 11.453.310/0001-88 11
INSC.EST. 12.324.847-7 I

Rua do Prado, 234- Cenfro - Passagem Franca Maranhão CEP 65,680-000

TOMADA DE PREÇOS N" 05/2021 '
ANEXO K I

PECLARAÇÃO de ELABORAÇÃO ÍNPEPEf^ENTE PE PROPOSTA

Aempresa S DA S COELHO EIRELI, CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88, Endereço: Rua do Prado, 234
- Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP: 65j680-000, por intermédio de seu
representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador daCédula de identidade RG n° 052555972014 -
4 SESP - MA e inscrito no CPF sob o n° 268.014.503-87, doravante denominada Licitante, para fins do
disposto do Edital da TOMADA DE PREÇOS n'' 05/2021, declara, sob ^ penas da Lei, em especial o arl.
299 do CódigoPenal Brasileiro, que; !

I

a) Aproposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado |à, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 05/2021), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa; '

b) Aintenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da (TOMAD DE PREÇOS n° 05/2021), por qualquer meio ou por
qualquer pessoa; |''

j

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 05/202|l,) quanto a participar ou não da
referida licitação; j,
d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 05/2021)
antesda adjudicação do objeto da referida licitação;

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 integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA antes da abertura oficial daspropostas; e

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

Passagem Franca - MA, 23 de Março de 2021.

SDAS COEMOEIRELI
CNPJ(MF) n": 11.453.310/0001-88

Salvador de Sousa Coelho

RG ti° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPFsob o n'' 268.014.503-87



H° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0271414 '
Proposta: 2907999
Controle Interno (Código Controle): 764071927 [;
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0271414.000000

FRONTISPiClO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia contratada

SEGUROS

Modalidade Limite Máximo de Garantia (LM.G)

N
1

j1 Ramo j

Licitante R$25.025,34

V

. 0775-GARANTIA SEGURADO-
SETOR PÚBLICO

1

j,

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

Modalidade e Cobertura Adicional Importância Segurada
Vigência

1 1

1 início Término

Licitante R$25.025,34 ! 11/03/2021 07/09/2021

Demonstrativo de Prêmio: I 1

1'
II

Prêmio Líquido Licitante j, R$ / 29(),00

/ Jo.oo
-i ^ ••••••••

Adicional de Fraclonamento.... ,; R$

i.O.F R$ j /j 0,00
7 290,00

Valor(R$)
290,00

Prêmio Total

i i
1

.1 R$

1 Condições de
• Pagartiento:

Vencimento

18/03/2021

N®Camê •; j
9557790 '! /
r; li

Em demámento àLa12741/ianfoimíínos que inckfem asaliqutjtas de0,65% dePIS/Pasep ede4% deCOFINS scbre osprêmios deseguros, deduados (to estabelecido em legislação
especifica.O(s) vaIor(es) sí^ de$criIo{6), é(5âo) devido(s) no (»náno desta contratação deccí)eflura{s).Pode(m) sofretf altefação(8es) qiandocontratada(s) isolaíÈimeíile ou anoutra composição.
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APOLICEDIGITAL junto
1# SEGUROS

Nossas apólices são registradas e validadas com a tecnologia Blockchain,
podendo ser acessadas diretamente porum QRCede. Tudo isso para propiciar a
leitura dos principais dados do seguro contratado em formato universal. A leitura
do QR Code não dispensa a consuita da apólice na página da Internet da
Superintendência de Seguros Privados (wvi/w.susep.gov.br) ouda Junto Seguros
Ountoseguros.com). | •

FRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

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

(

Data de Emissão: 11/03/2021

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0271414 |' •
Proposta; 2907999
Controle interno (Código Controle): 764071927
N" de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0271414.000000 j•

I

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS
CNPJ: 06.089.668/0001-33 AVENIDA GETÜLIO VARGAS 135, CENTRO - CEP: 65.665-000 - SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA r

DADOS DO TOMADOR: S DAS COELHO EIRELIEPP

CNPJ: 11.453.310/0001-88- RDO PRADO 234- PASSAGEM FRANCA -MÁ j
I

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201154-2 LOJACORR S/A REDE DE CORRETORES DE SEGUROS

Documento eletrônico digitalmente assinado pbn

Brasil
ICP
Brasil

• ^7*^ Gustavo Henridi • Roque/r. de H. Melo

DocumenJo eletrônico assinado dijtalmeríecOTfornie MP n" 2.200-2/2001 (te 24/08/2001. que
índiluiu a Infra •estrutura deChaves Públicas Brasüaira - ICP • Brasil por; Signaláos(as): Gustavo

Henrich WdeSérie doCertificado: 099FCCe91ff5891A Roque deHolancte Melo N® deSàie do
Certificado:52AE2i:e9725C9C02 I

insWuicia a Infra - Estnâura deChaves PúMcas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir aautenlicidarfe, a inlegiictede ea vaRrtedeJiiliJdíab decfacumenlos an farsa elet/énica das
ap(icações(fesiç)orteed3sap(icaçõeshatiiIttadasqu8utiliz0mc8rtlfica<tos(fgitaB.beínccmoareála^ctelransaçõese!elrânicass8gu^^^ /

sete das úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se aapólice ou endosso foi cwretamenle registrado no èle wwI.susm gov br (te SUSEP -SupaintencÊncia de
^uros Pnyados^lajCMia Federai responsável pela fiscalização, namatizaçaoeconlrde dcs mercados de seguro, previdência conplemeílar aberta, caatalizacâo ressMuro /corretaoem
de seguro. As cortíções contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociertede/ entidade juntoàSus® podarão ser contadas no site qoi^deJcordo (Sn o

Alencímento SUSEP: 0800 02184ô4.Centra! deAíerninento Jirio: 0600 704 0301 .Owidiíia Afrio: 0600 6430301.
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N® Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0271414

Proposta: 2907999
Controie interno (Código Controie): 764071927 í,
N" de Registro SUSER: 05436.2021.0D10.0775.0271414.0ÜÓÒOO

CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor, da garantia fixado nesta, e de
acordo com a(sj modalidadefs) e/ou cobertura(s) adicionai(is) expressamente contratada(s), em
razão de participação em llciiação^ em contrato principal pertineijite a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função.de:..

I- processos administrativos; |
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais; j
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou hão, em dívida[ativa; '

IV- regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento dasj obrigações assumidas pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso. j!

I

I

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmenté o conírato de
Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas aS'modalidades é/ou Aberturas
de um planode seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos,das-partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas .relativas! acada^odalidade
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nás .Condições
Gerais. ! | • ]

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, déalguma formas Condições
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. '

2.5 Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órg^s oU'entidades da Administração
Publica (segurado) e particulares ^tomadores), em que haja um acordo de vontades para s
formação de vínculo e a estipulaçao de obrigações recíprôòas,iseja qual for a/denomínaçãc
utilizada. /v -v r i j ^

P^ina3d9l6
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N° Apólice,Sèguro Garántia: 10-0775-0271414 , , .
Proposta:2907999 '
Controle interno (Código Controle): 764071927 ;
N°de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0271414.000000

SEGUROS

2.6. Endosso: instrumento formai, assinado pela seguradora, que introduz modificações na
apóiice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou muitas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro. i

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

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro,
e que deverá constar da apóiice ou endosso. i' i

|,i
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará oíi /
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pel^
apóiice. '

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro,
firmado nos termos dalegislação em vigor. - "

2.12. Relatório Finai de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual.sertransmite o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro recíamado, bem como os possíveis
valores a serem Indenizados. fI

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

2.14. Seguradora: a sociedade de se
das obrigações assumidas pelo tomac

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

I,,

2.16. Sinistro: o inadimplementodas 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 wopostaescrita deverá conter os elementos essenciais ao exame eaceitação do risco, j ^ '
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocoIo-q"úe idj^tifique a
proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora déseu recebimen]
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 ségüròs nòvps.ou//renovações
bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1 Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a Isolicitação de/documentos
complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de pcumentos complementares

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento
..... .

Página4 de 16
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N°Apólice;Seguro Garantia: iO-0775-027'1414 |'
Proposta: 2907999 !
Controle interno (Código Controle): 764071927 i
H°6e Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0271414.000000

m

junto
V SE6UR0S

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no Itemi3.3., 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.jpara análise e aceitação do
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias| 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 comünicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa. |

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo-^cima aludido, u
caracterizará a aceitação tácita do seguro. ! f ^ u)

kl , ^

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contrataçãól ou alteração de fêsseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que :o ressegurador se manífèste
formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, taUeventualidáde,
ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a susperisão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitação da proposta. j

4. Valor da Garantia: j.
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas; rio contrato principal ou no
documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da gáfantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo éndosso>

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal òu no documento que sèrviu de
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em virtude dás quais se façá necessária a
modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por melo c
endosso. ••

5. Prêmio do Seguro:

5.1. Otomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o pi/ázcí de
vigência da apólice. ' - « »

5.2. Fica entendido e acordado que oseguro continuará em vigor mesmo^quandó otomí
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêrhio devldoj^fíoderá a
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. Mí Ij ^

I ^

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida à cobrança de nenfium valor
adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador,
quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer
uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos jürós pactuados.

. i '

5.4. Se a data limite para opagamento do prêmio avista\u de qualquer uma

modificações,
a emissão de
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N® Apólice, Seguro Garantia: 10-0775-027-1414
Proposta: 2907999 ;•
Controle Interno (Código Controle): 764071927 j,
N®de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0271414.000000

SEGUROS

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 cobrança 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 á vinculação da apólipe a um
contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato, principal,
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais dé cada modalidade
contratada. !

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será Igual ao prazo informado'na'
mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da
respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de basejDara a aceitação do risco pela seguradora,-a-vigência da
apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso'.

i' { I
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal òu no documento que serviu de
base para a aceltaçao do risco pela seguradora^ em virtude das quais se façá necessária a
modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desdé que
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por melo da emissão de endosso.

7. Expectativa. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas pára
modalidade nas Condições Especiais, quando couberem. 1'

cada

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão serapresentados 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.

7.3. AReclamação de Sinistros amparados pela presente apólice 'poderá ser realizada dup^nte o
prazo prescricional, nos termos da cláusula 17 destas Condições ;(3erais; j

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalnfiehte ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando] conjuntamente, qfe/razões
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo,! conforme for acordado entre
as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto da. ®
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/r

6 deis

rma a lhe dar
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11 - 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. Opagamento da indenização ou o Início da realização dó objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo^de 3,0 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele.em que
forem completamente atendidas as exigências. ;

)

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 ós saldos de
créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na arriortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização.no.prazodevido. j
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conciusão da apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se' a 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 indenização nos
termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamentò da respéctiva
obrigação, acarretará em: i.

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, senG
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

o, no caso de

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do prazo fixado. ji

O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - (ndice
Consumidor Amplo da hundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 7 ^
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre'o últimoindice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente ánterior
a data de sua efetiva liquidação. I

9.2. de Preços ao
ou índice'que

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do pr^ fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalentes á taxa que estiver em \yigoLpara á/mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. '

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora' será feito
independente de qualquer interpelação judicial ou ex^judicial, dé uma só vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

Página 7 de 1
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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.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga„em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item. i'

11. Perda de Direitos; |;

0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de,uma ou mais das seguintes
hipóteses: p
1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro; i

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado; i'

ólice, que tenham sidIII - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólic
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo (Draticados pelo segurado! pelo
beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro; ,

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contra
seguro; '

o de

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de ipiá-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravaçãò'|de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; |,

Vil - SeoSegurado agravar intencionalmente o risco; |;

/

12. Concorrência de Garantias: V

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado oü beneficiário, 'a seguradora
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participántes,
relativamente áo prejuízo comum. i

13. Concorrência de Apólices:

E vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade par^cobrir o
objetodeste contraio, salvo no caso de apólices complementares.i |

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrerprimeiro, sem prejuízo do prazo (para reclamação do sinistro conforme
item 7.3. destas Condições Gerais: ''

Página edâ16 ^
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I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando osegurado easeguradora assim oacordarem; |'
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir oilimíte 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 | \

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

I, i
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o
disposto no parágrafo 4® do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sualextinção se comprovará, além
das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
73 da Lei n° 8.666/93. i

15. Rescisão Contratual: |
I

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser òbservadàs asseguintes disposições; |
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcionai ao tempo decorrido; i

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: 1'

\
Relação a seraplicada sobre a vigência H —^%-do—| Relação a seraplicada sobre a vigência | —|%-do-^
original para obtenção de prazo em dias—|—Prêmio—| original para ot)tenção de prazo em dias— |—P^rêmío-

-15/365-.

. ^0/365-.

-45/365-.

. -60/365-.

-75/365-.

. -90/365-

• 105/365-

• 120/365-

•135/365-

• 150/365 •

.165/365-

• -13%-.

- -20%-

--27%-.

- -30%-

. .37%-.

--46%--

--50%--

.-56%--

--60%-.

--66%.-

180/365 -I - - -70%-

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela consta
percentual correspondente ao prazo imediatamente in'

iina9de16

-195/M5 |.-.73%--.
-210/^5 .j...75%--.
-225/365 .:|...78%--:

-240/305 -- - - -1 - - -80%-.
-255/^5 -Cvrrrrrj: i.. ,
-270/^5- - -l---85%-,
-285/365 -! L-. . . -I _.
-300/365 --1^. .90®/| --
-315/365 ;.-.9:

-330/365 -I -

-345/365

-365/365 |--100%-.

item 15.1 rá ser utilizado

íftPOLiCÉDiGíTAL
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16. Controvérsias:
I

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condiçõ.es Contratuais poderão ser
resolvidas: !

I

I- porarbitragem; ou !
i

II - por medida de caráter judiciai. _ . _

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência
expressa. |

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por melo de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Rpder Judiciário".

I -

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no forp do doníicílio
deste.

19. Disposições Finais

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

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas pára t
fim neles indicadas. I' 1

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo
recomendação à sua comercialização. f. li

il J ^
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderájser^verificado se a apóiíQé^ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep -www.susep.gbvibr. I J'

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades

19.5. A situação cadastrai ao corretor de seguros pode ser consultada noj/s
wvm.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep. nbrhé|,complet'o. CÍ^J
CPF.

y

site
ou

contratadas todo o território
nacional, salvo disposição em contrario nas Condiçõe

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes

peciais e/ou Particulares da Apólice.
I

bolso, de despesas-^êfetuadas no

Página 10de 16
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CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES -

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.® 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a Indenização, até o valor |cla garantiá fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal
nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

11

1.2 Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores_das.mu tas e
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro.

SEGUROS

RAMO 0775

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições
8.666/93.

'constantes do art. 6® da .ei n

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apó ice, aos quais se restripge a
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.; !| j °

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário 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
principal.

para a assínatu ra do contrato/

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradof;a
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições; propostas, dentro do ^rázo
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficíalizadà"1i Reclamaoae doSinistro. | jJ
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necêssária a apresentação dos s^uintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2\das Condições Gerais:

/

da recusa do^tomádor

Pagir)a12ãei6 APOLICÉSIGÍTAL
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a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;
i

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação,
acompanhada dos documentos comprobatórios;

I

d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do! contrato, acompanhado do
demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver. .. .

I' \
4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos'listados^no Item
4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a Inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela ajDólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo á! seguradora emitir o relatório
final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de Seguro:

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

6. Disposições Gerais:

6.1. Apresente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento dás obrigações
diretas do tomador perante o segurado " ' " "
apólice, de acordo com 3 • • • •
assegurando riscos referentes ^ ,
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como T
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade com a legisnacional referente ao seguro-garantia. |:| |
6.2. Ainadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do pi;azo de vigência da apólice.
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qua quer
responsabilidade.

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenltárío,i não estarão cobertos danos
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado |com
documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a naturezí
do atentado, independentemente de seu propósito, què tenha sido dev!dament(
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, j
6.4. Avalidade/cobertura deste documento está condicionada à-aceitaçãó/não oposi/ã<
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação qüa/ito à
cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro oüliríadimpíemento cònt/atual
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda! dé.Direito,^dasXondíções
Gerais. —^
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n^ N°ApólicèiSeguroGarantiá:-^M
Proposta: 2907999
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Controle Interno (Código Controle): 764071927
N®de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0271414.000000
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Devolução de Documento

SEGUROS

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência neleexpresso, preencher os camposabaixo e
enviar para a Seguradora. r'

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos'procedendo adevoiuçâo do
documento n° 10-0775-0271414 i| y''

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPALDE SAO JOÃO DOS PATOS

Pá9na16dâ16
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BRASIL Acesso à informação Participe | Serviços { Legislação 1 Canais

ReceHa Federal â
CERTIDÃO

/y

u ü- Wir

Confirmação de Autenticidade dás Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 11.453.310/0001-88

Data da Emissão : 04/11/2020

Hora da Emissão : 08:43:26

Código de Controle da Certidão : 6CD2.4D4F.9354.6B3F
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 04/11/2020, com validade até 03/05/2021.

Página Anterior



Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

CERTIDÃO VÁUDA!

N^da Certidão: 131183/21

Data de Validade: 25/06/2021

DaU de Emissão: 25/02/2021 08:08:12

Inscrição Estadual: 123248477

CPF/CNPJ: 11453310000188

Razão Social: S DA 5 COELHO EIRELI

Nova Co,iisult.a || Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2000 |''

'é* ^^Hfi'Jilí
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Resultado da ValIdaçSo da Certidão NegatIvaDIvIdaAtIva de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

NO da Certidão: 004285/21

Data de Validade: 21/05/2021

Data de Emissão: 21/01/2021 10:21:31

Inscrição Estadual: 123248477

CPF/CNPJ: 11453310000188

Razão Social: S DA S COELHO EIRELI

Nova Coisulta BImprimir

Desenvolvido pela Ssfar/COTGC - 2005-2C05



Histórico do Empregador

i
1

1

1 Dúvidas mais Freqüentes | Inicio j\
1

1

1

0 Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos
Orientações Regularidade do Empregador.

nos últimos 24 meses, conforme Manual

Inscrição: 11.453.310/0001-88
Razão social: S DAS COELHO EIRELI

1

1

1
1

1

Data de

Emissão/Leitura
Data de Validade

11 Número do CRF
25/03/2021 25/03/2021 a 23/04/2021 2021032502082304559648

11

5/03/2021 06/03/2021 a 04/04/2021 202103060jl'585611503860
15/02/2021 15/02/2021 a 16/03/2021 2021021502'073719727405

i i

27/01/2021 27/01/2021 a 25/02/2021 202101270|t413307837409
08/01/2021 08/01/2021 a 06/02/2021 202101080|t'515251639675
20/12/2020 20/12/2020 a 18/01/2021 2020122015250981125069

01/12/2020 01/12/2020 a 30/12/2020 202012010jlb53301775010
12/11/2020 12/11/2020 a 11/12/2020 2020111203313958113431

1 t

24/10/2020 24/10/2020 a 22/11/2020 2020102403291773863551
n 1

05/10/2020 05/10/2020 a 03/11/2020 2020100505514994326880
1,1

16/09/2020 16/09/2020 a 15/10/2020 202009160&71964031626
li 1

28/08/2020 28/08/2020 a 26/09/2020 2020082805265728025758
i 1

09/08/2020 09/08/2020 a 07/09/2020 2020080903063843821144
*, 1

•^11/07/2020 21/07/2020 a 19/08/2020 2020072105030917638975

02/07/2020 02/07/2020 a 31/07/2020 202007020'4451007098689

15/03/2020 15/03/2020 a 12/07/2020 202003150|4422342953423
25/02/2020 25/02/2020 a 23/06/2020 202002250'4032180049754

06/02/2020 06/02/2020 a 06/03/2020 2020020603264856687513

18/01/2020 18/01/2020 a 16/02/2020 2020011802283878687051
1 1

29/12/2019 29/12/2019 a 27/01/2020 20191229Ó3120497779550

10/12/2019 10/12/2019 a 08/01/2020 2019121006073186452016
II1

21/11/2019 21/11/2019 a 20/12/2019 201911210'fe05761595303
1 1

02/11/2019 02/11/2019 a 01/12/2019 2019110202071752116345
1,

14/10/2019 14/10/2019 a 12/11/2019 2019101403211742539718

25/09/2019 25/09/2019 a 24/10/2019 2019092502105492554152

06/09/2019 06/09/2019 a 05/10/2019 2019090602204700997640

1ft/nR/Pni.q ifi/nft/9ni9 a iR/np/9ni9 9ni9n8iRn199d.9.R79?fi17n



Emissão/Leitura
Data de Validade Numero ao uki-

30/07/2019 30/07/2019 a 28/08/2019 2019073002023200515375

11/07/2019 11/07/2019 a 09/08/2019 2019071102153525072096
1

22/06/2019 22/06/2019 3 21/07/2019 2019062202250260997670

03/06/2019 03/06/2019 a 02/07/2019 2019060301i 73583889565

15/05/2019 15/05/2019 a 13/06/2019 2019051502100293102048
1! 1

26/04/2019 26/04/2019 a 25/05/2019 2019042601544728822126
!•

07/04/2019 07/04/2019 8 06/05/2019 2019040701141199943063

Resultado da consulta em 30/03/2021 12:22:24

Voltar
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PODER JUDICIÁRIO i

JUSTIÇA DO TRABALHO I
j

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS|TRABALHISTAS
I

I 4

Nome: S. DA S. COELHO EIRELI {MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.453.310/0001-88

Certidão n": 4692863/2021
Expedição: 03/02/2021, às 07:40:22
Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta
de sua expedição.

! dias, contados da data

Certifica-se que s. DA s. coelho eireli (MATRIZ E filiais), inscrito(a)
no CNPJ sob o n° 11.453.310/0001-88, NÃO CONSTA do Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas. ji
Certidão emitida com base no art. 642-A da |.Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, ide 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n® 1470/2011 |do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. !
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências |ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-s'e à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinado's em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

íi

Dúvidas e sugestões: cndt®tst.jus.br



Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão Ilícitante ou ao
interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada. ,

Operação efetuada com sucesso.

. V. ^
Validar Nova Certidão Emitir Certidão Regularização

/ V V V '


