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BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVICOii DE COLETA•LTDA
i = =1=1^ CNPJ 22.063.699/0001471

PREFEITURA MUIMiGllj>AL DE SÃO JOÃO DOS PATOS-MA
COMISSÃO PERMAIVÍENTE DE LICITAÇÃO '
TOMADA DE PREÇOS 05/2021 - Data: 25/03/2021.
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Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mail: brasilconstrutorabrasil0001@hotmail.corh
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iTRASliAbO:

Procuração Bastante Que Fa2(em), BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA :EITEL
como abaixo se declara(m). !j , !..!«)'

SAIBAM quantos este ptiblico instrumento de procuração bastar te''.Í/lre[Ti^^
ao(s) vinte ecinco (25) dia(s) do mês de Janeiro do ano de dois mil evinte eurpi (2l02|L)|,Ln|ss^^^
cidade de Pedreiras^ Estado do Maranhão^ perante mim/ Tabeliã compareceu come
empresa; BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA EPP; sòciedad
limitada, inscrita no CNPJ ns 22.063.699/0001-71, estabelecida na RuaJoaquim Nejsbri; n2;3y^5|
Sala 13, Andar 2, Parque Ideal, na cidade de Teresina/PI, neste ato representada ppr jS|LijÍS,9Ç
administrador: MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES, portador dó RG nS 0Í723^:^;62p^
SESP/MA eCPF n® 066.981.523-31, brasileiro, solteiro, empresário, resjdente ejií^pmí|tiÍiM(^^
Avenida Zeca Branco, n^ 909 - Engenho, nesta cidade de Pedreiras/ÍyiA,!reconheÇido|s|)!|̂ ^
própno(s) de mim Tabeliã e das testemunhas adiante assinadas perante ás quais; pòj: |elé|:i|ri^
dito que, por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitu^ seu
procurador: EMANUEL KENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA ESILVA, portador do RG ihp 5QÍ1'44§3

r >1 V t J " i : 11;; :í j lir • 1.
SSP/PI 0 CPF pS 039.235.733-08, brasileiro, casado, construtor, residente e'domiciliado nâ Oiuátírá
11, Bloco 08, Apto 204, Bairro Morada Nova, na cidade de Teresina/PI; aquem cpnl^erelarnpjqíálej,
gerais poderes para representar a empresa outorgante em, todo o Território^ Nã|cmh |̂
Licitações Públicas realizadas pelos diversos órgãos da Administração''Pública, F"edérãl|;.^pofâ^^
Municipal, Autarquias, Sociedade de Economia Mista, STRANS, Erripresas Públ(ca|sG^stafá^^^
Paraestatais, Sindicatos, Associações de Classes eFundações, podendo 9dito pj-o!cu|̂ dò'̂ ^^
assinar e requerer, assinar as competentes atas dás sessões realizadas, renunciai'
geral, impetrar recursos contra quaisquer decisões, efetuar impugnações, desistir^d^ní!erpp)|̂ ^^^
de recursos em qualquer fase do processo licitatório," requerer certidões, regjstrp^;:;e^^^G^dj|̂ ^^^^
arquivamentos, ofícios, pedidos, reclamações, c'ron0grahias,^histogramas,' podenâo|"áin'da^^
assinar propostas, declarações, termos de compromissos de consórcio econstituição [de cj^hlorjáío',
credenciar prepostos representantes nas licitações públicas e| privadas,em; |;c üpl|dS^
modalidade/concorrência, tomada de preços, pregão, carta convite, cjfertar eformúlárj lVrí^eáj^^^^
preços, firmar ou reincidir contratos públicos eprivados, praticar todos òs ídemais ajtcís neceÍ5áí |̂o|
à participação da outorgante em Licitações êm geral, pregões presenciais'e/òü efetro^^^^^
registros de preços, e ainda proceder a quaisquer operações ou cadastros em sítiósi ofiGiaisj''iHe'̂ ^
como para efetuar visitas técnicas necessárias a participação em licitações, co'n^êntir> IfirMar

- • i| i |t ir'! '"'i' •
termos e compromissos, recolher cauções, efetuar o pagamento de ta^as e emolurnentós,[é:á;ihaá:
representá-la perante aAGESPISA - Águas de Teresina, Equatorial Piauí, CREA-Ri,|CRE^-jyi|̂ ^^^^^^^
demais associações de classe, podendo resolver todos os assuntos ide interessé ^ iditéi|p';sjida;
empresa outorgante; contratar e demitir funcionários, podendo apresentar, assiHalf, f:ec)uefe|ib
receber quaisquer documentos que se fizerem necessários;"pw fim'substabelecár|oá ség;diiiteè
poderes: credenciar prepostos representantes' nas licitações púBticas e privadas, b'em Aotó plfá
efetuar visitas técnicas necessárias a participação em licitaçoes.ettUflo p rnais pratiçar para 9 popi
e fiel cumprimento do presente mandato. Conforme mon//, do
instrumento será válido por dois (02) anos. Procuração /ovjaymspib| m/nuío
outorgante. Os dados do outorgado eos elementos çontidos h '̂e\lnstrüment6(^foro^^
por declaração, ficando otitular da empresa oufòrgodíe respojisável pelos^meàmos/\p0^

Selo: PROCUR0305692\«yP6CKI3EAFB^4 (VERSO), , j. |(^ jj jlji j- W
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PedreIras/MA, 25 de Janeiro de 2021.-
'• dàVerdadé I

Marcos Rego Borgneth '
Tabelião Substituto .
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j ;IN.iqualquer incorreção, isentando assim, esta serventia de quaiquer responsabilidade. Ás|s|m| jÜj
do que dou fé e me pediu este instrumento 'que lhe' li, ,aceitou e assina. :Dlspéçsàríd,c:i fás
testemunhas por força da lei. Perante mim, (ass) Marcos Rego Borgneth, Tabelião SUb^itutpIq^
digitei, datei e assino. Pedreiras/MA, 25 de Janeiro de 2021. (ass) Marcos Viniciüs Âlexà
- Marcos Rego Borgneth. Está conforme o original e dou fé. Trasladada nesta data.: ]
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Poder Judiciário - TJMA ra rji!

Selo: PROCUR0305692VNP6CKI3EAFB414 . > c LSJ^ffiLSJl
25/01/2021 15:50:38, Ato: 13.9.3, Parte(s): BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLETA . ,

EIRELI-EPP, MARCOS VINIGI... ; \h\'.
Total R$ 104,02 Emol R$ 93,73 FERC R$ 2,81 FADEP R$ 3,74 FEMP R$'3,74 Cónsülte "• "

em httDs://selo.tima.ius.br^ • • ; ,• /•
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CONTRATO POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON
SABILIDADE LIMITADA (EIRELI) EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMÍTADA

1. AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO, brasileiro, casado sob cornunHão
parcial de bens, natural de Pilão Arcado-BA, nascido em 27/05/1987, residenté e
domiciliado na Rua Aristides Saraiva de Almeida, n° 960, Bloco D Apt 501, Bairro
Santa Isabel, em Teresina-PI, CEP: 64.053-300, portador da Carteira Nacional de
Habilitação n° 04492276334 DETRAN-Pi, expedida em 02/09/2,014 e CPF:
017.260.473-77, Empresário com sede na Rua Joaquim Nelson, n° 3585; Saia;13
Andar 2, Bairro Parque ideal, em Teresina-PI, CEP: 64.078-6Í25, Inscrltoína Junta
Comercial do Estado do Piauí sob NIRE: 22600027544, em !Í6/03/201|5, eino C^PJ
sob n.° 22.063.699/0001-71, fazendo úsd dò^cjüe permite q parágrafo 3°'do artígò
968, da Lei n.° 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei Comple
mentar n.° 128 de 19/12/2008, ora TRANSFORMA seu registro! de EMPRESA INDI
VIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI) emiSpCIEDADE EMPRE
SÁRIA LIMITADA, passando a constituir o Tipo Jurídico SOCIEDADE EMPRESÁ
RIA LIMITADA, uma vez que admite o sócio MARCOS VINÍCIUS ÁLEjKÁNDpE
ALVES, brasileiro, solteiro, natural de Pilão Arcado-BA, nasçído em 28/11/1993,'re
sidente e domiciliado na Avenida Zeca Branco, n® 909, Bairro Engenho, em Pedrei-
ras-MA, CEP: 65.725-000, portador do RG n"* 0723751620203 SESP^MA, expedido
em 14/02/2020 e CPF n° 066.981.523-31, a qual se regerá doravante, :peio preséht^
CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios;

1^ CLÁUSULA - Ocapital social éde R$ 970.000,00 (novecentos eseteíWmil
reais), divididos em 970.000 (novecentas e setenta mil) cotas ho va[or nômí^líde
R$ 1,00 (um real) cada uma. O sócio AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO.ce-
de^e transfere a totalidade de R$ 9.700 (nove mil e setecentos reais) para o sócio
MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES. i ; '!

: i

SOCIO N° DE QUOTAS /

PORCENTAGEM (%)
CAPITAL (p$)

1 • ,

AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO 960.300 (99%) 960.300i00
MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES 9.700 (1%) ; 9.700;00
TOTAL 970.000 (100%) 970.000i00

2® CLÁUSULA -Aadministração da sociedade caberá ao sócio, MARÇOS VÍNÍ- íí
CiUS ALEXANDRE ALVES, com os poderes e atribuições de administrador autori
zado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de Terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem .autoriza
ção do outro sócio. (Artigos 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2Ò02). i :

3^ CLÁUSULA - OSócio Administrador, MARCOS VINÍCIUs!aLEXANDRE AL-VES,
declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a adminis-tração ir
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da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação óriminal,iOU por se |n-
contrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
acargos públicos; ou por Crime falimentar, de prevaricaçaq, p^ita ou subo^-no çon
cussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
nai contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe
pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, §1°. GC/2002)

nONTRATO SOCIAL

VCLÁUSULA -Asociedade girará sob a Denominação Social:
TRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA, com nome dei Fantasia: BRASIL ,
CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS. j !i

2' CLÁUSULA - Asede da empresa éna Rua Joaquim Nelson, n° 35^5, Sala 13;
Andar 2, Bairro Parque Ideal, em TeresIna-PI, CEP: 64.078j-625.

I II ' iI • ' '' i
3= CLÁUSULA - Ocapital social é de R$ 970.000,00 (novecentos bse^enta.,ín|I
reais), divididos em 970.000 (novecentas e setenta mii) co1;as no
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente Integralizado neste ato em moeda corrente
do país e dividido da seguinte forma:

sõcio N° DE QUOTAS I
porcentagéívi!(%)

960.300 (99%)

CAPITAL (R$

AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO
MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES
TOTAL

9,700 (1%)

R$ 960.
00,00

sroiooo .000,00

4® CLÁUSULA - Asociedade tem por objetos sociais:

3811-4/00

3812-2/00

3821-1/00

3822-0/00

3900-5/00

4120-4/00

COLETA DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS, (SERVIÇOS DE COLEjA
ETRANSPORTE DE LIXO URBANO) f' II ; L—I
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS (COI^ETA DE RESÍDUOS Pf-
RIGOSOS QUALQUER ESTADO FÍSICO (SÓLIDO, LÍQUIDO,. PASrj
TOSO, GRANULADO)) LlJ—^ ^L
TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DE RESIDIJOS NAO PERIGOSOS {
DESPEJO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOSlEM LOCAIS DE DlS-i
POSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOURÓS)
TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DE RESIÇIJOS PERIGO- . ^
SOS(TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS
QIJALQUER ESTADO FÍSICO (SÓLIDO, L1QIJ|D0, PASTOSp, '

DESCONTAMINAÇAO EOUTROS SERVIÇOS DE GESiTÃOlDE R^-
SIDUOS (LIMPEZA DE SOLO CONTAMINADO) ;
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

' , I
I 1

I i

k

é
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7 4213-8/00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS,PRAÇAS:,E CALÇADAS ; i
8 4330-4/99 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERViÇÇS

DECHAPISCO) ! ' : :i
9 8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMEI^-

TE (CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA. LOGRADOURO) i í:
10 3702-9/00 ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO AlGESTÃO qE

REDES • ^ i •
11 8122-2/00 IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS .

5® CLÁUSULA - Asociedade iniciou suas atividades em 11/03/2015 e seui prazo dê
duração será indeterminado, (art. 997, II, CC/2002) = ! (

I ' '• 7
6^ CLÁUSULA - As quotas são Indivisíveis e não poderãojserlcedidaê oultransferl-
das a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quénn jfica assegurado,;em
iguaidade de condições e preço direito de preferência paraja sua aquisição se pòs-
tas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pêrtl-
nente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002) ! f | ; : iij

7® CLÁUSULA -Aresponsabilidade de cada sócio é restrita ap valoHde éuas q|jo-
tas, mas todos respondem soüdariamente pela integralização do capital social, (grt.
1.052, CC/2002) I í 1 >

8® CLÁUSULA - A administração da sociedade caberá aó sócio, MÀRQOS: VINÍ
CIUS ALEXANDRE ALVES, com os poderes e atribuições: de |adminibtradòr^tòrl-
zado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades; estr9rTOs|ao
interesse social ou assumir obrigaçõps seja em favor de qualquer dós quc^taslou
de Terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, jsernputori?a-
ção do outro sócio. (Artigos 997, VI; 1.013.1.015,1064, CC/2002). M ifj .

9® CLÁUSULA -Ao término de cada exercício social, em 31 de dezemorq,. aa^mi-
nistrador prestará contas justificadas de sua administração'; procedenjdo ^ elai^^ra-
ção do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de rjesültado econômico, ca
bendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (Art.
1.065, CC/2002) I ; ,

10® CLÁUSULA - Nos quatro meses seguintes ao término do exerc[cio social;
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o càêo.
(Arts. 1.071 e 1.072, § 2°e Art. 1.078, CC/2002). j j. .

11® CLÁUSULA -Asociedade poderá a qualquer tempo, abrir òu fecl^ar filiai òu ou
tra dependência, mediante alteração contratual assinada por.todos os ^ócios, rjãip as
possuindo inicialmente. ' ' . ' • •

os
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12® CLÁUSULA - O sócio poderá de comum acordo, fixar uma retiráda i;nensá
título de "pro labore", observadas as disposições regulameritarés pertínjehtes.' • ![

i • 1 '̂ •; jj
13® CLÁUSULA • Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedáde dontintíará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível !ou
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, ovalor de seus ha\^erès s4rá
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, àjdatá da rêiso-lução, verificada em balanço especialmente levantado. | | | j' l|
Parágrafo único -Omesmo procedimento será adotado eln outros casos jem qüe asociedade se resolva em relação aseu sócio. (Art. 1.028 earti. 1.031, pC/20Ò2) j
14® CLÁUSULA - OSócio Administrador, MARCOS VINÍCIU|S ALE^NDRÈiÁL-
VES, declara, sob as penas da lei, de que não está impedida;de exerçer á admírlis-
tração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação cnminal, ouídor
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, aindajqüe tempòrarid/jn^te^ o
acesso a cargos públicos; ou por Crime falimentar, de prevaricação, pbjta. pú sub|òr-
no, concussão, peculato, ou contra a economia popular, cohtrá o slsterna fínançe iro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de çonsüno,
fé pública, ou apropriedade. (Art. 1.011, §1®, CC/20D2) í j \ j.j, | .

' I ' l-l •• !=• \\15® CLÁUSULA - Fica eleito o foro de Teresina (Pi) para o exercfcjO: e Dicurripri-
mento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. !••

Epor estarem assim justos e contratados assinam o presente instrum^tò'èrüi O
(Uma) via, os quais assinam, levando-o a registro e arquivamerito na Jujm-come 'c
ai do Estado do Piauí para fins de Direito. \ ' \J/f i t-

Teresina (PI), 22 de Abril de 2020.

1^ 1

e.-.T/t

• N ÍMÍ
U:, \U

MARCOS VINÍCIUS ALEX>
Sócio Administrador

iNDSÉ ALV
! . ' ;

ÉSAMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO

Sócio

I I
i
I. <



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
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Certificamos que o ato da empresa BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE
-Jigitalmente por:

COLETAI

01726047377

06698152331

lÚCEPI
%mM cSiimilá MHiKS ni rvT'

Nome • ''

AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO

MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES

I I

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 29/04/2020 10:46 SOB 22200522751.
PROTOCOLO: 200165119 DE 28/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001688499. NIRE: 22200522751. |l ! I
BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA

secretAria-geral
TERESINA, 29/04/2020

wwvr. piauidlgital.pi. gov.br

1 • •<

A;Con

Üi

i ='! r:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito á comprovação de sua autenticidade nosirespectlvds portais»
informando seus respectivos códigos de verificaçSo. 1'' I ' ' '

a.assinado
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ATO CONSTITUTIVO OC TRANSTORMAÇAo DE EMERfesíRIO EM EIEELI

AMINADAB PErÊÍi^ DE SOUSA empresário para EIRELI,
BA. nascido em 27/05/1987 empresário nnrtoH T 'l® PBao Arcado-
em 04/04/2006. eCPF' 017 260 dTl 77* S T "t92165565-SSP-BA. expedidabro. S/N. Quadm 09. BlocSAp^m; mof "

p.,» """• »• N- IS. A.S b"°

r»r=:'
CLAUSULA PRIMEIRA:

VIÇOS KllíreT^'u COIÍSTRUÇÕES ESER-
IfBSisacrNÍT^çOEiri^gi?^^^^^ •- "• •«P-
CLAUSULA SEGUNDA;

Aempresa terá sede na Rua Joaquim Nelson n° QoU n a ^ ^ J. Í
Piauí, Teresina-PI, CEP: 64.078-625. ' ' Andar 2, jS^rro Parque^

h,

CLAUSULA TERCEIRA: 1

w»d«rs„7"""°°"""°* '"i" ~
CLAUSULA QUARTA: I

2

3811-4/00

3702-9/00

nao-pengosos (serviços de

3 38)2-2/00 r 1 "-*^^- '̂-1®'""''̂ "''' csgum. exceto aeestãn Hp
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(CNAUITk,|j
AiiviiüdcPriitelpal

3811400

AilviSsdLI Secundaria

3702900. 3812200, 3821 lOÜ. 3822000
5900300. •)I20ann rni-i«nn .íTin..A.^'

DATA DE LViCld DAS ATIVIDADES

11/03/2015

BAiKJ<o.uisTiiira

l'ARQUE IDEAL

VALOR DOCAPITAL. (p„rc.lenTS

novcccmos c scicma mil reais
DcicfiçJo Ja Olijelo

(SOLIDO. LIQUIDO. l'ASTOSO. OlUV.NULAüOB í? QUALQUER ESTADO RSICQ
PÊRIOOSOS( DESPEJO DE RESÍDUOS NAO-PERlGOSOS^-t Inri^ RESÍDUOS NAO
VAZaDOUKOS), tratamento Rdisposição OpSlminc PU,CONTROLADA OU

22.063.699/0001-71

64078-625

BRASIL

-lU •
rnfiTr'i'7n'^TT' " ^ t » "

PequenoPorlc)
NUMHRO

UORKliiO ELbl liô.WlCO lE.MAIU)
jcffcr5onaguiar_(?gli'o(niaii,com

"ATA ASSINATURA

23/08/2017
ASSINA r(;XA DO C.\IPRnsÃR!p

PAUA uso F.XCHIS1V0 t>A JUNTA CÒMEUcilAI.'̂

DEI-ERIDU. PUBUÇlUE-SE EARQUIVE-SÊ

para usoexclusivoda junta mMCKCiAL

IJUCEPI
A-

VUTENTICAÇÁQ
.1 , , •

t ^ M i' »r.

'Pll 170001081521

'VflV.V'í'\lA-':T
|l, • 1• Esle doeuincmo loi gerado nu puna] Piauí Diglial

^3318052. NIRE; 22101120671 CODIGO DE VERIFICAÇÃO:DE SOU.<3A NKTO CONfiTnoçÃo CBiriCIOO - tFirj' j
RAIinmDO NOMATO M OBITOIHA MONTCIM JÚNIOR I' '

SECRETARIO-GERAL '
TERESINA, 20/08/2017

"«"w. piauidigital.pi.gov. br
Avalidade deste documento, se impresso] fica suiei t. • <'

informido seus ^ respectivos portais



Secretario da Mlci ocPcnueiia Lmprosa
Serrciarlii dii RacloniiIUiivii" cSim]ilínciiçjio
Ucpariamcnio de Uculsti oEmpresarial oIntcgraçSo

, I

I I

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
I Follius 2/2^vmíího i>(j luiiNiiricAcAü

22101120671
ItOMElX) liMrKts^gü(Mnip!cio. tem •b/CYlaiur.i]
AMINADAB PEREIKA DE SOUSA NETO

KACiaNALIDAÜU

BRASILEIRA

NIKH OA riUALIp/ecBchct innieiile |«>U9 rafcftnle oaiiol)

esTADocivn,

SOLTEIROía}
Masculino

JUIOIME DR OENS(spcs»ito)

HLHODEüaiJ

ISMA ALEXANDRE DA SILVA
NASCIDO CM (diuit audnienl»]

27/05/1987

IíMaVCIPADO HOK Ifoinia e?cinaneirafi». Kii>«nu

DOMICILIADO NA (LOOrtADOUKO •nj», av. cl")
RUA CONJ MORADA NOVA

UAUlftO/OlSTKlfÕ
COMPLeMLMO

QD09BL02 AP lO-l

IDIimtDADE luúmernl

I^i92165565
<I« nKaorl

município

Tcrcsina

LOURIVAI. PARENTE

1.ACRCIA ALVES ALEXANDRE
QigAi vmüim

(;i:|i

61022-350

Cpr(núniefO]

0I7.260,«173.77

NUMIiKO

NlCIflOO/iada

"'10 p-»ul outro registro de cmpresál crb<luen
CODIOO E DESCRIÇÃO DO ATO
002- ALTERAÇÃO

AJUNTA COMERCIAL DO XXX

CÓDIGO EDESCIUCÃO DO ATO
XXX !i

CODIGO E DESCRIÇÃO DOEVENTO
021 (1) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) CÓDIGO EDESCRIÇÃO DO EVENTO

XXX

NOMEEMPRESARIAL

APDE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - E1'P

LOORADQURO (lui^vv, vr-)

RUAJOAQUIM NELSON
LUMPl.EMr:NTO

SALA 13 ANDAR 2
município

Tcrcsina

VALOR DOCAPITAL .'kT

970.000.00
fÒDIOO Dl! AI IVIDAOn ECONÔMICA

ÍBAIRRO-DlSlftlTO
PARQUE IDEAL

VAI.OR 00 CAPITAI., (jwiv.icn:;)

Iiuvcecnios e setenta ml! reais

DcKVívioOa Objinu

PI

CEP

64078-625
"TÃIs

I BRASIL

bNOUADRAMENTO

IEPP(Empresa tic
, I'equeno Porte)
NUMERO

3585

CORREIO ELtniüNÍcO (C-MAIL)'
jerfcrsonaguiar ííhotniail.com

Aiirúbilcrriiwipii
(CNAEPécill

~;:sír.-sssss^^
NUMERODE INSCftIçAo S'0 C.ípj

381I10G
AiínJsSe Sctiio.Urifl

DATA DEIt.lCIO DAS ATIVIDADES

DATA ASSINATURA - TcõTjTTTr.É^-rrTni -

23/08/2017 I /
'•VRA uso OCCLUSIVO da J,Õ.OTAX0M -Zyj,

DEFERIDO. PUDUQUE-SE EARQUIVE^Sr" ' )' AUTENTICAÇÃO

22.063-699/0001-71

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAI

JUCEPI

uso DA-Jt/NTACO.MERCWt;—
KKKPSHrtBSÍ
AUfDuuiyft--". . .r—T I. Sim

•íSííá.-aítí

PI.U7000108152]

• Esic dotumcmo (oi gei.nJu no puna! Piauí Digiui

O REGISTRO EM 28/08/2017 10;26 SOB N«» 2017034077»;

A DE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - EPP ]
30 NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR

SECRETARIO-GERAL i
TERESINA, 28/08/2017

www.piauidigital.pi.gov.br I
1
IA validada deste documento, se impressoV fica suieito A - 1 '

Informando seus respectivos códigos de veLficação" '̂̂ '̂'̂ respectivos portais

I, I '
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. 00 00,«„
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Mà-ru c
. Sa-rvinrlu .ta nacl..i.iiii,.!,vi>.. i- Sri.iplinci.víi..
; ".p:.r.nn».n.o cl.

AMINADAUPC.HEIRA ORSOUSA NIVI O
.v^UONAUlWAUli

niUSILEIRA
SÊXÕ"^

•IIJXIIll

ISMA Al.i:XANI3i<l; l)A SII-Va
IIK • t.V

-r//i).vi';x7
IMAVíi.j7».iriv7(7ii

X.NX

i>wo7rtiiu.wrt{i.uo;i-\nõi3w.níi,3V'̂ j'
I^UA conjmouaoanuva'

g»oyi)i.uiAi'tu.i
MIJMCll'Íi7

Ti-ftsin.i

iiirüiMi-.ijf.iir-s;—

XXX

luf.iiiiuui: (uib

«W165S6S

nK*>B4J

II.MIIIIO-DISriirrõ

.oukiva;. i'Ai{iiKi-i;

'• I ' unpiíuitju

: A/UNTA CÜMRRCiALOb ESTADO DÕTIÃÜÍ
;• wDniu l; UtiSCRICAO DO ATO

"•u2.ALri;RAi;:Au

ãiDIuU I; lJI;j;c'IUCAü 1)0 t;VL-.\ fõ

RUA JOAQUIM NKLSON
(wiTÜBÍfNIu

SALA 13ANDAR 2
l>IIINICIl'IO

Tcivsiiij

"ÃTõiriwcÃFn^xrnir
970.OOQ.OI)

Ojingooi~mrr\Hlií\viv7.i

|.| ,n, i.M.

.1NN<IUi)

;iAiiii(ijii)iv i»u(.i

PARQUI- II)I-;aI

vaTuíi iJiiCAPirrtL~;«....K„U7
^iicivccumos e .scwma mil rcak

'• «IvUljviv

;. I
ri.oqukrimicnto de empresArío

' '•nlluiZ'?
""II II.» lai ..M (,.,

» Mui]

Í_AI-.I(C1aa|.VI!í;a|.I:XAKI)H|

A;ir;TA cõ.viüRiviAuJü xx.\
C'5ijií-Kj i;ryií.saüi??;rr5õÃ'-rü

o.-ijt-.ím? oüscKff.vT:! oõlin^Trfõ

I l('f'r(núüicii>]

OI7.26Ü,'iy.1.77

NU.Mliln)

NUJ.|Ktci>

I 35SJ

^05V21."^çrcsin3- ,•l-ICOR.(.75

! I»Í'.ASH

C;ilANL'[.ADO. (;TC.V. », • Ü ^

JTAS[INAlJ0j.C0X'í;rKriV\()71irDI)rící,sf,ÍM';^ '"iJili-SIUUOStl.IMI-liZA

OAfA ui;iN;i;io7iÃsTrivnj.\i;i~"

II'1).V20IS

ícSrs '̂""1
NiimLui; uui.wc.KicAt) míTíTc'

3^.lHi.1,üVV.'ÜI)0J.7|
í;.\ia assiiiimUíTí

iy'l2/2ÜIO
/SSiNA^in.\()uwini]p]Õ—-rr^

k':yh±2à^^/^/S'/f /.'.v>.-x-' x''"".,. , /

."•fAf.ri liiijii U.VOUÁÍWITA CÕ.Mi:nciAI.~ =r"

'
A'Alú Oüí) L\'ci,ti;s[yií).oAgv.s^-,.3_gt)MKn'ci,\i."i<"'. "

Um UDDO í'UULI<;U|:.St I: AHOl irvi. Is,

l'AtO\ USü tWaiiSiVO DA IDATA COMIÍHCiaI

pgjucEPi

l'll »CÜÜÜ05«l5üJi

' Lsie uwiiiiic ,11, foi jinailo nu jjo-tjl fiauj

'TA COMERCiAl, DO EyrADO DO l'IAU

sí ^óieoLao,.
60295277.; NIRK • CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
P OJC '..MigrwcAO dr i^.aKiDiür. - \

.MVHDO ,—<0 DUDIOR ; !
íeuesiua, 2o/i:'/2üi6 !

pi.gov,D,

Avalidado dosto documento, se impros
1

I !
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Sfcrctaria (Jii Micro cI'cciucíiii l-rupresu
Wunu iln Raciomifiziiçüo oSimpliricaçilo
r^^cparlame.,.0 de Registro Empresarial eínlcgrnç3o
itinlj Comeroiul ilo Esludo do Rimil. JUCEPI

rimo. Si-, Piesidcnte da Junta Comercial
<lo BsiticJo do Piauí -JUCEPI

lormo. Cl» Ui Co.npl»„.»„,„,. Í2rcie74/l2/2006:

Código doato: 307
D««íç3o do A.o: REENQUADRAMENTO DE MICUOEMPRESA

COMO EMPRESA DE PEQUENO

Teresiiifi - pr. 19/12/2016

•i^-r TiIIIItu-

rA COMERCIAL DO ESTADO 00 PIAUÍ

PS?

•1'* .ywv.or , >



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racioiianzação o Simplificação
Dopartamonto do Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI

iNÚMEriOOEDCNTlFCAÇMDOREClSTHO DE EMPRESA - NinC DASCDC

22101120671

NOME OO tMPItr&AADfcomplote. Sem Ab;vvUiruras)

AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO
NACIONMIOUM-

BRASILEIRA
SEXO

Masculino
FUIOOC Ipai)

JSMA ALEXANDRE DA SILVA
NASCIDO FMlcUI.1 clQ tUKlmcnlÕr

27/05/1987

ESTADO CML

Solteiro

jHEClME OC OEN&<sc casaflol

IDENTIDADE<núincn)|

1192165565

t EMANCPADOPOR lloiTU} de voiandpDCio • somcnic no csh) Ui- mcnotj

(XWiCiUAl)O NA lUXinADOUiiO • rvio. av, eict

RUA CONJ MORADA NOVA
COHEUMENIO

QD09BL02AP 104
município

Teresina

UAJHRO/UISMlirO

LOURIVAL PAREMTE

linEeI

LAERCÍA ALVES ALEXANDRE
O^Ote uinISMjr

SSP^

CEP I

64022-350

•j
»%•* ái-'ftaK?giai$r

íl < '

'i . t

í .f'
'V! -nm ...

REQUÉRIMENTÓiDÉ ÉMPRESARIO
' ' 1v i! ! '' ii. {;í'Polhy

CHFiínúmoroll

0172604737,7

NUMERO

i'SN; I

'iMli

• r;i

> I'i; ; .111
1

'i i:

declara, sob as penas da lei, nâo estar Impedido de exercer atividade empresdria. qúe'iiâo possui registro de
empresário o requeròJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUl: . , , í J ll' .. I t-.. .i

IDCSCAIC/OOOATODICO 00 ATO

02

CÔDICO 00 EVENTO (

!021' I
^SCRIÇAO 00 EVENTO

ALTERAÇAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ALTERAÇAO

t i íl - •
NOME EMPRESARIAL

A P DE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS • ME
LOGRADOURO Hua.ov. cit)

RUA JOAQUIMNELSON
COMPLEMENTO

SALA 13 ANDAR 2

(MRRCVOlSTRrrO

PARQUE IDEAL

CEP

54078-625

(RJHERO

3585!

MUKCIPO

Teresina

CORREIO EUITRONlCO (E-MAJU

l'zeíidduarte@bol.com^br!
' .i J; ! 11

itm;í
VALOR DOCAPKAL- Rt

180.000.00

COORSO or ATIVDAUE ECONÔMICA
ICNAC riiCSlI

AtivKladc rrincipsl

dllOACO

Aiividadv Sccundáild

d3l3SOO. 38ll<100. 4222701,
4321S00. 4330499. B129000

DATA DE INICIO DAS ATM0ADE.4

11/03/2015

VALOR 00 CAPtl/í • (pur RXtenfo)

cento e oitenta mil reais
Dcsciictiü do Clbjoio _ - 11) I I ' .i .i.isU
CONSTRUÇÃO DE edifícios OBRAS DÉ URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS EC^iLÇAD^S ' í VPj
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMÈNTO DA AGUA COLETA DE ESGOTO £ CONSTRUÇÃO, -'/ri
RELATASEXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO INSTALAÇAO E MANUTENÇÃO ELETRICA COLETA DB M ; :
RESIDUOS NAO PERIGOSOS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESP,ECIFICÁDAS ANTERIORMENTE-• • )-K;
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO INSTALAÇÕES HIDRAUÚCAS SANlTARIAS '(• j •
EDE GASCOMERCVAREJ DE MATERIAIS'DE CONSTRUÇÃO EM GERAL '.! ,') • •] I .i .Í-4-- -K

NUMbRn DL INSCRIÇW NO CNPJ

22063699000171

TRANSFEIILNCIA Uk .SfcÜb OU Uk HlVd. Ob
OUTRA UF NIRf ANITRIOn ^

mmjr,U

ASSnATURA OAFIRMA PELO EMPRCSAxiO (Ou polo niprciiemnnudaKistcnliNQereniK)

ny. c<7/^w AV^fr} y-/Oyy<:r/f//. í :i:!
%>ATA ASSllTATURA

06/06/2016

r^f//ç//yy
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

deferido. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

ü

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

_/ /_

JUCEPIl
A.F.u

AUTENTICAÇÃO

I .

PÍ116000629'6937 t
|i(

Esle documento íoi|gerada no portal Piauí pígi

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ "in'

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/07/2016 19:39 SOB'|N' 20160097045.-^-1
PROTOCOLO: 16009704S DE 08/07/2016. CÓDIGO DEjVERIFICAÇÃO:t ! V; í^
116010S3477. NIRÊ': 22101120671. 1 - .. |'i 1' - >1
A P DE SOUSA NEXO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - MB , I ' _

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO

PROCURADOR
TERESINA, ;10/07/2016 ;

www.piauidigital.pi.gov.br

i !f iJ

li >1

ÜÜ!
!l 1;

A validade deste docunento, se impresso, fica sujeito à comprovação do sua autenticidade nos>raspiect^vó
Informando seus respectivos códigos de verificação ' { < i f i ü

5 ! '

I i

'• 1'



r bSp^T"" 7 'ndústria eComércio Exteriorc Secretaria de Comérao eServiços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

phbüAHLIAL(pr«onc.o,,u,,..„lM;;;oS^n^;y

|á||AÁk)o .
, 1 i '•:*! -f t hiíiít"^ islff.r.E, ! -T'

brasileira
KEGJME Oli BEN8((e easBdoj

XXXXXXXXXXXXXM0 fG
MLHODE (pai) 'JSÍ^ ALEXANDRE DA SILVA
"•««'̂ luyíiMídalidsnajcimtnie) rÍDPMTin«r.c.

ií" 97/ni?/1QQ7 'OENTlOADEínümwo)

XXXXXXXXXXXXX
L.wm.viij«uü NA (LOGRADOURO -ma. av. etc)

CONJUNTO MORADA NOVA
COMPlÊmENtÕ"""™""^

QD 09 BL 02 AP 104
LOURIVAL PARENTE

080

CÓDIGO 00 EVENTO

XXXXXXXXXXXXX
nome EMPRESARIALA. P. DE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE EDIFiclOS

XXXXXXXXXXXXX
MUNICÍPIO

descrição 00 EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

demerval lobão
VALOR DO CAPITAL. R$

180.000-,00

PI
"VÂLUH UU CAWrAL.(poreMen$ÍJ
CENTO EOITENTA MIL REAIS

DESCRIÇÃO DOOSJETÕ ^CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

(cnao)

PAIS

brasil

xxxxxxxxxxxxx

ESTADO ClVIb,

I 'solteiro:

I ' I {""T), ' ,J> . ! '
; 1!ILAERCIAJALVES ALÉXANDRF '

|Orgaoonilssor ' • . . .. ~

SSP

CÕOJOO 00 evento

XXXXXXXXXXXXX
CÓOIGO DO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

CEP11 . í . •
i Mil

64.022-350
|i5.. ' I

OESCRJÇÀO OO EVENTO
XWOÜOOCXXXXXX, 1

• |il ,
DESCRIÇÃO DOEVENTO• — - — • ••y» «w wciv

XXXXXXXXXXXXX
li! '•

CEP |j, i i

64.390|0d0
CORREIO ELETRÔNICO (E.MAILI

! >1

XXXXXXXXXXXXX^

ESil

i;

:..'V }

Alhrldadi Principal '

4120400

Allvldadasoeunflârla

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS- '"

RREUTAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO-• - >r ' ' '

• - - •:

f • mivioao» socundc

M 4213800
4222701

,^| 4321500
3811400

gj 8129000
4330499

16/03/2015

^i_L

•i:
comércio VAREUI^XÍ^-^S^çAo em OFRAuijxxXxy

NUMERO DE INSCRIçAo NO CNPJ — ' ' " •

'•// ' íNlI' . !l
k/\/vy\r\/' I- i il

SÍE™ OUTRA UF.. r
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO

Mi»'..

SSiS&y,SÍ^£üsi

•11.

i. !• ' II

Li

- I:i

« il' 'fi ili:

m.

deferido.
PUBLI quive-se

au\enticação n I Í.ií-

filara Costa oe Mendonça
JulüJi/ui %uidi iJçíliiilijijütítiícaniii

$^Halflcula n'016.736.3 ^

/ f

gaa'8K;ffl!aiKliSi;;,i^^

- Y xy-h-v\ \yT
Il t

ÍÍJ



Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMEI^IíO DE fep|B^F|0
|. -j í . . . IM.,U II I •• I

rd miMPBftni: lflC^TIL-|>'.<.«A>< r^f^ '-• ' W^Wft.Tll-ailg-Ui^».: lOENTIKICAÇAO DOREGISTRO DEEMPRESA - NIRE OASEOT

xxxxxxxxxxxxx

snrwBSPifgsíTO
AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO

NACIONAUDADE

BRASILEIRA

NIRE DA FILIAL (prtonchor tomtnto soato raferento ollllal)

XXXXXXXXXXXXX

mH F •
FILHO DE(pai)
ISMA ALEXANDRE DASILVA

REGIME DE BEN3(8e casado)

XXXXXXXXXXXXX

ESTADO CIVIL

SOLTEIRO

IDENTIDADE (número)

1492165565

LAERCIA ALVES AÜÉXANDRÉ ' '
• »' ' . < Ui' li •! .

Ôrgaocmlsscr '

SSP BA^;

i-rua, av, etc)

CONJUNTO MORADA NOVA

QD 09 BL 02 AP 104

TERESINA

BAIRRO/DISTRITO

LOURIVAL PARENTE

nnfr^?' ^1°? J®'' ®star Impedido de exercer atividade empresaria, que não' possui-outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTAnn nn piamí^ ' »-
r.^niark r\n At^ ' ^DESCRIÇÃO DOATO

INSCRIÇÃO
CÔOJOO 00 ATO

080
CÓDIGO DOEVENTO

XXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO 00 EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

DESCRIÇÃO 00 EVENTO
xxxxxxncxxxxx

lli
DESCRIÇÃO00 EVENTO

DESCRIÇÃO 00 EVENTO
XXXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL '

A. P. DE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE EDIFlCIOS
LOGRADOURO (ru3.tV,tlC)

RUA SÃO JOSÉ
COMPLEMENTO

XXXXXXXXXXXXX

MUNICÍPIO

DEMERVAL LOBÃO

180.000,00

CÓDIGOOEATIVIDADE
ECONÔMICA

(cnae)

Atividade Principal

4120400
Atividade secundária

4322301

4744099

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx
DATADg INICIODAS ATIVIDADES

16/03/2015

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

PI I BRASIL
DO CAPITAL • (perauenso)

CENTO E OITENTA MIL REAIS

XXXXXXXXXXXXX

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

NUMERO DE INSCRIÇÁO NO CNPJ

XXXXXXXXXXXXX
nÍrTanSr* OUTRA Uf
XXXXXXXXXXXXX

II 'ü
64.390-1000,

úmero

W RO

iOOHltMj

VIE 10

DE^qBMT

DEFERIDO.

PUBLl

S

ARÇÍUIVE-SE
íZ.

Ira Costa daMendonça
Jul^arf/r ^Inijiilaf Rn Peglalrn Mar^aní

/litatrieulo n'016.736'3

ÇAO

COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIFICO OREGISTRO EM; 16/03/2015 SOÉ N®;

• Protocolei 15/006149-8, DE 03/03/20^15 ' -
liA P DE SOUSA METO CONSTRUÇÃO

DE edifícios RAIMUNDO NONATO CEO.

secretArio,jg;çw^l!
: i
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DOS. PATOS ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJNo 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação i

unicefí^./

CADASTRO DE FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

RAZãÍ SOCIAL: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA CNPJ: 22.063.G99/0001-71
r;o.-;:E FA^-JTASIA: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS INSC. ESTADUAL: 195538146
E/jCEREÇO: RUA JOAQUIM NELSON N°: 3585
BAIRRO: PARQUE IDEAL CEP: 64.078-625
CIDADE: TERESINA ESTADO: PI
TELEFONE: CELULAR: (86) 9969-1670
EMAIL: BRASILCONSTRUTORABRA5IL0001@HOTMAIL.COM.BR
TITULAR: AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO

DATA/CONSTITUICÀO DA EMPRESA: 16/03/2015 DATA/ULTIMA ALTERAÇAO: 18/02/2021
DATA DO CADASTRO: •-:.;16/03/2021;r: :r^,r:VALIDADE DO CADASTRO: 16/03/2022

l RRINCIPAIS ATIVIDADES/.PRODUTOS E SERVIÇOS;

ATIVIDADEPRINCIPAL' 38.11wl.00- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRO
- • PESSOA JURÍDICA l • í- ' PESSOA FÍSICA

Contrato Social e suas alterações ' .SIM iCarteIra de Identidade SIM
Cadastro de CNPJ . SIM , fCàdástro Pessoa Física - CPF SIM
Certidões Nenativas de Débito é Dívida Ativa Municipal SIM ,

w•/ <
Certidão Simplificada da Junta Comercial SIM
Certidão Neqativa de DébIto.Estádual ' ^ SIM '
Certidão Nqqallva de Dívida Ativa Estadual -SIM' :
Certidão Meqatlva de Débito rFGTS • - y"-.siM^ i
Certidão Neçjútiva de DébltosT^elátíyós aps Tributos Fèdérais e a .DIvida
Ativa da União •• :SIM ]

Certidão Neqatíva de Débito.-Trãbálhlsta'- SIM- 1
Cerildãó Narrativa de FalêhcláiéiCòncofdãta .• SIM i
Balanço do Ultimo ExercícloiRoqlstrãdo na Jtinta Comercial • 'SIM i
DHP do Contador :ir ' SIM- í

Em caso de Obras áprésérítar mais òs docümentnsrahaixnr
uerliüi.0 de Quitação Pessoa/Jurídica • CREA ' . ' SIM !

Ceiildão do Quitação Pess'oá Física -CREA snyi 1
. • ; ; j -'Comissão Permanente de
'•M ! .Licitação

•j. 'I

E".' l'Çp<^. portador do.CPF<Mzaa2áhíS?eprds=ntanle
acmía ctiaJo, Declaro que as Informações aqúí apresentadas são a expres^sãó da verdade.•'

, ;,C^aiciih rA L/qp^_
^ < Assinátufa.dò F^esponsáveí

' Empresa

da empresa



24/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ,
I

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA'
NUMERO DEINSCRIÇÃO
22.063.699/0001-71

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

16/03/2015

NOME EMPRESARIAL

BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
38,114-00 - Coleta de resíduos não-perlgosos

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
37.02-9-00- Atividades relacionadas a esgoto, excet5^ gestão de redes
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos^
38.21-1-00- Tratamento e disposição de reS15uos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos
41.204-00 - Construção de edifícios
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.304-99 - Outras obras de acabamento da construção
81.22-2-00- Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R JOAQUIM NELSON

NUMERO

3585

!' I

COMPLEMENTO f
SALA 13 ANDAR 2

PORTE

EPP

CEP

64.078-625

BAIRRO/DISTRITO

PARQUE IDEAL

ENDEREÇO ELETRÔNICO
BRASILCONSTRUTORABRASIL0001@HOTMAIL.COM

MUNICÍPIO

TERESINA

UF • • •

PI

1

TELEFONE

(86) 9969-1670 1 /

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL(EFR)

srrUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESrrUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇAO ESPECIAL
«•*****»

DATA DA SrrUAÇAO CADASTfi
16/03/2015'

DATA DASrrUAÇAO ESPECIAL

• 'í

Aprovado pela Instrução Normativa RFB 1.863. de 27 dedezembro de2018.

Emitido no dia 24/03/2021 às 09:38:25 (data e hora de Brasíiia). Página: 1/1j



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

NOME EMPRESARIAL;

CAPITAL SOCIAL:

22.063.699/0001-71

BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LIDA

R$970.000,00 (Novecentos e setenta mil reais)

I I t

i

• i • ' i'
r , • I

OQuadro deSócios eAdminístradores(QSA) constante da base dedadosdo Cadastro Nacional da PessoaJurídica (CNPJ) é oseguinte:
PI! í' }

I I Nome/Nome Empresarial;
Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

AMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO

22-Sócio

MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES

49-Sócio-Admínistrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digitai cucomparecer á uma unidade da RFB.
••' !r ''

Emitido nodia24/03/2021 às 09:38 (datae horadeBrasília). {

¥



" i

01 G ITAL

CPF/CNPJ

22.063.699/0001-71

RAZÃO SOCIAL
BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA
LTDA

LOCALIZAÇÃO
RUA JOAQUIMNELSON, 3585 - SALA 13 ANDAR 2
BAIRRO PARQUE IDEAL
TERESINA/PI - CEP: 64078-625

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO ^
381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS

Prefeitura Municipal de Ter
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO
Sfscí^ÃoWuPíi

NÚMERO DE REGISTRO

206232172

RESPONSÁVEL LEGAL

370290000 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES

381220000 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS

382110000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS

382200000 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS

390050000 - DESCONTAMINACAO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO PB RESÍDUOS

412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (OBRAS NOVAS)

Emitido em: 19/03/2021 10:28:20

L;

•m

REDESIMPLES
t(Jll »**3L

CÓDIGO DE CONTROLE: 0020623/21-72

DATA DE ABERTURA

14/07/2016

CPF/CNPJ

Códigoautenticidade: 5B82F43050CAE519
N° Via: 1



19/03/2021

Confirmar Limpai

Número da certidão ^ Código da autenticidade

020.623/21-72 I SB82F43050CAE519

CARTAO DE INSCRIÇÃO

Validarcertidão para portal

CERTIDÃO AUTÊNTICA

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve ser preenchido

•
Lavrada no dia "19/03/2021 às ^0:28

Válida até

Código controle 020.623/21-72

Em nome do contribuinte abaixo Identificado:

Inscrição municipal: 459594-7

CPF/CNPJ Contribuinte: 22.063.699/0001-71 Contribuinte: BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLETA LTDAo

Endereço: RUA JOAQUIM NELSON, 3585

Complemento: SALA 13 ANDAR 2

Bairro: BAIRRO PARQUE IDEAL

Cidade: TERESINA

Estado; PI

Cep: 64.078-625

portal.teresina.pi.gov.br/dsf_the_portal/inicial.do?evento=montaMenu&acronyfn=VALIDARCERT!DAO 1/1 L



im
• DIGITAL

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

GARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAUN°~4595947

412040003 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA)

421380001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRAÇAS E CALCADAS

421380002- REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CÓDIGO DE CONTROLE: 0020623/21-72

421380003 - OBRASDE URBANIZACAO COM PAVIMENTAÇÃO ALFALTICA,POLIEDRICA OU PARALELEPIPEDA, DE RUAS. PRAÇASE CALCADAS

433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
433049902- OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO(REPARAÇÃO EREFORMA)
433049903 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO, COM MATERIAL FORNECIDO PELO TOMADOR DO SERVIÇO
812220000 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900002 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

812900003 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). Opresente deve serafixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 19/03/2021 10:28:20 Código autenticidade: 5B82F43050CAE519
N^Via; 1



m1/03/2021 Validar certidão para portal

Confirmar Limpar

Número da certidão * Código da autenticidade

020.623/21-72 I |5B82F43050CAE519

Itens Obrigatórios
Pelomenosumdestes Itensdeveser preenchido

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

Lavrada no dia 19/03/2021 10:28

Válida até

Código controle 020.623/21-72

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

Inscrição municipal: 459594-7

CPF/CNPJ Contribuinte: 22.063.699/0001-71 Contribuinte: BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA
Endereço: RUA JOAQUIM NELSON, 3585

Complemento: SALA 13 ANDAR 2
C

Bairro: BAIRRO PARQUE IDEAL

Cidade: TERESINA

Estado: PI

Cep: 64.078-625

portal.tereslna.pi.gov.br/dsfJhe_pcrtal/iníciaí.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO

. J

1/1
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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ CONSULTA PÚBÜÒÀ AO GÂDASTRO
DO ESTADO DOlPIAlJÍ l|| i

\ ; li . b - ' M i

h ,! i • -..U

: . <!' i"i

sasffi SECRETARIA DA FAZENDA DO PIAUÍ

IDENTIFICAÇÃO:

Razão social: CPF/CNPJ:
BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA 22063699000171

[ENDEREÇO:

Logradouro:

IAJOAQUIM NELSON

Complemento:

SALA 13 ANDAR 2

Telefone:

81015368

Número:

3585

Balrio:" —

PARQUE IDEAL

Endereço Eletrônico:
BRASILCONSTRUTORABRASILaaai@HOTMAiL.COM

ATIVIDADE ECONQMiCA:

CNAE Primário:

3811400 - Coleta de resíduos não perigosos

Obras de urbanização - ruas, praçase calçadas j

INFORMÁgÕESCOMPLEMENTARES:

SituaçãoCadastra] Atual:

HABILITADO

Data Início Atividade:

07/04/2015

Data Baixa:

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscricao NAO gera credito ao destinatário

Observações:

Consulta Pública aoCadastro doEstado doPiauí

Inscrição:

195538145

Município:
I' '
TERÉSINA

CEP: ~
I

64078625

, i

•i r

irrr-r

ii

sÉmi
! t

I» ' I

' ''!

• í; í' !
t ,M; i*. i,i jiii?, 1

•I i ^ .
! í : I

i- \ -V fl-H
! L- í;í'i.íí

lj|UF:
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—riT^T
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Daà Úluma Alteração:
( ' • i18/02/20^1. !'• I

Gerado'»

M: ! i.í

: (i'3v-r'KÍ';; '
1124/03/2021 11:26
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DÉ DÉBÍTQS RELÁJIVÒS ACÍs TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DAiUNIÃO,

Nome: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS. DE COLETA LTDA
CNPJ: 22.063.699/0001-71

j a,

I

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e ínscrever|quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a serapuradas, é certificado que.

!•' 1 ,

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de|25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ouainda não vencidos; e ,v- •

^ 'I I ....
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Gerai da .Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos

em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensanostermos doart. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto dedecisão judiciaj que determina sua^desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal. ' 't '" , • I'! ^ ••

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

Esta certidão é válida para oestabelecimento matriz e.suas filiais e,, no,^caso ,dè ente íederatiyp.^para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-sé à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as cóntj-ibüiçõès sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. Il.da Lei n° 8.212, de 24 de juihp de 1991.

Aaceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade nj imernet, nosendereços <http://rfb.gov.br> ou <http;//www.pgfn.gov.br>. , fí
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1,751, de 2ílp/2014.
Emitida às 18:11:15 do dia 15^2021 <hora edata de Brasíiia>. "
Váiidaaté 11/09/2021.
Código de controle da certidão: F3BD.OFCE.5025.5C08 ' j '
Qualquer rasura ou emenda invalidará este docurhento.

. •* V
I I

I t-
v.fliTC

íi'-



Confirmação de Autenticidade da Certidão19/03/2021

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços | Legislação 1 Canais
•e-

Receita Federal

mpiMj
CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resuitado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ ; 22.063.699/0001-71

Data da Emissão : 15/03/2021

Hora da Emissão : 18:11:15 . - ,
Código de Controie da Certidão : F3BD.0FCE.5025.5C08 ,^
Tipo daCertidão : Positiva com Efeitos de Negativa ' - ""r- '

- . - - -• •

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 15/03/2021, com validade até 11/09/2021. ,

Página Anterior

j

..fe.

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

-..-o,*''

í .. I

1/1



19/03/2021 Certidão Negativa de'DébitosEstaduais

GOVERNO DO ESTADO DOPIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA i
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO ECOBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

1 j* '

V; ' '•

CERTIDÃO QUANTO ADÍVIDA ATIVA DO ESTTADO '
n° 210222063699000171

, \

[' i' -

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PTn" 01/2005): ,
Ii'

ihr: '
r.'

.1 ' I

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE j

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.553.814-5

CNPJ/CPF

22.063.699/0001-71

RAZÃO SOCIAL

BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA EIRELI

•[ji"'- 11' rp-

-ii-

t I

Ressalvado odireito dá Procuradoria Geral do Estado de inscrever ecobrar dívidas que veimy."
aser apuradas, certifico para os devidos fins, arequerimento do(a) interessado(a), que, ré^^iMo ^
os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado dò Piauí, verifiquei nada
existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data c
constar, foi emitida a presente certidão.

' " Í
-Chefe da Seção de Dívida Ativa- ,!.
Procuradoria Geral do Estado Iji

Procuradoria Tributária .. ?• M

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2021, às 0<>Í40:25

VÁLIDA ATÉ 19/05/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA ^UTENTICAÇAO VIÃ,
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativà/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenti^ão: DB3C-2561-I08B-A957-8C09-DA1B7731C-40BO

https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servlet/Controlador7acao-9&numCertidao=2102220636990Ò0171, 1/1



19/03/2021
SEFAZ-Portal do ConWbuinte

SEFAz-pi
Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte
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Sexta-feira, 19 de Março de 2021
Menu Geral

'íè Página Inicial

<íi O que é

Qt Como Acessar

•ôi Denúncia Online

•ài Certidão Negativa

•Qi Consulta Diferimento

Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resuitado davalidação
i' I

•-X'

Acertidão 2102220636990Ó017Í ÉVÁLIDA.

Solicitação N°:

CNPJ:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Data da certidão:

Observação:

i . ' .

210222063699(}ÓÕÍ7Í' - '̂- - •
22.063.699/0001-71

BRASIL CONSTRUCOES e" SERVIÇOS DE COLETA EIRELI
19.553.814-5 • ; r- •ir-'! ír:
18/02/2021 09:40:25

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"

Bairro São Pedro - Tereslna-PI - CEP: 64.018-900

•4:
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https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/servlet/Controiador 1/1



24/03/2021
Certidão de Situação Fiscale Tributária

'í "

RAZÃO SOCIAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DAFAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL ETRIBUTÃWA
n° 2102182206369900017101 j

; n

r' 1 |l

tfKAaJLJ^ XJÃ.U VL ^
ENDEREÇO 'l'
TJTTA Tr^AnT7TMNF,T,SON3585 SALA 13 ANDAR2 '

BAIRRO OU DISTRITO^ . ,!
PÃRÔUÉIDÈÁL ;

MUNICÍPIO CE?

TERESINA |64078625
FONE(S)N'(S) •

1''

FAX(N') • ;
• t 1 !

1 .• i .

CPF/CNPJ (N')

22.063.699/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL |, |
19.553.814-5 n' • !

II

Ressalvado odireito de aFazenda Estadual cobrar einscrever quaisquer áívidas de responsabil^ade
do sujeito passivo acima identificado que vierem aser apuradas, certifica-se que omesmo enepntra-se
em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. I

Certidão emitida com base na Portaria GSF n" 106/06, de 12 de abril de 20;06.|,
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. . ,
Validade deste documento; 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissao.i

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/02/2021, às 0^:52:14
i

VÁLIDA ATÉ 19/04/2021 ;

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA ÃlITENTICAÇÃO V^
INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacap/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 2B91-27A0-C4F4-D222-DBCB-2CC6j5C18-215C

.pi.gov.br,oertidaoSi.uaoao/serv.e,/Con,ro,ador7aoao=9anu.Certidao=210218220636990001710ia,ipcDooumen.o=CNRJ ^ 1/1
https://webas.sefaz



24/03/2021
SEFAZ-Portal do Contribuinte

SEFAZ-PI
Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

1' l.v I. .

! .'-í '

I"
í- 'l!-.

Quarta-feira, 24 de Março de 2021

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal >Validação de Certidão > Resultado da validação

Odocumento 2102182206369900017101 é Válido.

Menu Geral

<ii Ouvidoria

Certidão Negativa da
Dívida Ativa

^ Certidão de Situação
Fiscal e Tributária

Ofício de Liberaçio-TVI
Solicitação N'':

CPF/CNPJ:

Razão Social:

Inscrição Estadual:
Data da certidão:
Observação:

t M,

2102182206359900017101

22.063.699/0001-71

BRASIL CONSTRUÇÕES ÈSERVIÇOS DE COLETA LIDA^
19.553.814-5

18/02/2021 09:52:14

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"

Bairro São Pedro- TeresIna-PI - CEP: 64.018-900

T--

https://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/servlet/Controlador 1/1



--J

ESTADO DO PIAUÍ
pt?fffttura municipal de TERESINA ^,
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS -SEMF j

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E;DaI DIVIDA ATIVA DOC1Í.K11UAW município I; i

CÓDIGO DE CONTROLE: 017.229/21-48,;ll! I

Folha 1/ 1

CPF/CNPJ: 22.063.699/0001-71 ^ ' j
Contribuinte: BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA,

certificamos para os devidos fins de direito
acima identificado somente débitos vmcendos, ein ^ ^ l362da Lei Complementar n°
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos erm * . Divisai Átiva quaisquer débitos que

:4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributáno do Mtmicipio de Teresipa).,

Emissão: Teresina-PI, às 15:02^2 h, do dia25/02/2021. li J
Validade: 26/05/2021 ^

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartorio.
d»,. «â o..dlcio..d. àved«»,.0 d. .u.

ht.tn://www tftresina.pi.gov.br
-Qualquer rasura ou emenda invalidará este docuinento. „ , oj
-Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto n

I !

333/2011

iCódigo autenticidade: 71002DAB62971B40
'I N^ViaiS



19/03/2021

ViiSf

Prefeitura Municipal de Teresina

UflllDAÍÍ GERTIOãO / DECLARAÇlO
PRfFErtURAlOINCPM.

DSTERESNA

Contirm^ | Umpar|

Número da certidão Código da autenticidade

1017.229/21-48 71002DAB62971B40

CERTIDÃO AUTÊNTICA

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Itens Obrigatórios
Pelo menos um destes Itens deve s

Lavrada no dia 25/02/2021 15:46

Válida até 26/05/2021

Código controle 017-229/21-18

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 22.063.699/0001-71 Contribuinte: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

Endereço; RUA JOAQUIM NELSON, 3585 Complemento; SALA 13 ANDAR 2 Bairro; BAIRRO PARQUE IDEAL Cidade: TERESINA Es

Cep; 64.078-625

Para melhor acessar o site utilize:

r •'

portal.teresina.pi.gov.br/dsf_thej3ortal/inicíal.do?evento=montaMenu&acronym=VALIDARCERTIDAO 1/1 '•



19/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador {{ I

Voltar

CAIKA
CAIXA ECONÔMICA EEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

imprimir '

Inscrição: 22.063.699/C001-71
Razão SoCiahBRASIL construcoes .e serv. d coleta LTPA
Endereço: RJoaquim nelson 3585/ parque ideal/terésina/ pi / 64078-625

! [' >'
ACaixa Econômica Federai, no uso da atribuição que lhe jcpnfere oÁrt.
7, da Lei 8.036, de .11 de ,malo..de...l990, .certiflcalqüe,.!nesta.data,..a._,
empresa acima Identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. | <

i' ' ^

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

Validade;15/03/2021 a 13/04/2021

Certificação Núniero: 2021031502140189334764
! •

Informação obtida em 19/03/2021 11:54:21

" . - r J "r '• j- lí*
A utilização deste-Certificado-para./osi fins ipreyistos
condicionada a verificação de--autenticidade;- no i-,sitp jda; Caixa;
www.caixa.gov.br

https://consulta-cri.caixa.gov.br/consuliacrf/pages/corisultaEmpregador.jsf
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Histórico do Empregador
Dúvidas mais Freqüentes | Início |,V,

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

Inscrição: 22.063.699/0001-71
Razão social: BRASIL CONSTRUCOES E SERV D COLETA LTDA

Manual di
•i.

I .

Data de

Emissão/Leitura
Data de Validade Número do CRF

1

15/03/2021 15/03/2021 a 13/04/2021 2021031502140189334764

24/02/2021 24/02/2021 a 25/03/2021 20210224025941654588J5^^._ .
... V-

05/02/2021 05/02/2021 a 06/03/2021 2021020502590433446870
i

17/01/2021 17/01/2021 a 15/02/2021 2021011709165429487672 i

29/12/2020 29/12/2020 a 27/01/202^ . „ 20201.22905510257530000 ^ -

10/12/2020 10/12/2020 a 08/01/2021 2020121004230489286758 =

21/11/2020 21/11/2020 a 20/12/2020 2020112103123229691369

02/11/2020 02/11/2020 a 01/12/2020 2020110202070806495201

14/10/2020 14/10/2020 a 12/11/2020' '• •2020-101404501383339307 ''

25/09/2020 25/09/2020 a 24/10/2020 2020092503344643975496 \

05/09/2020 05/09/2020 a 04/10/2020 2020090504401031882040 ^

17/08/2020 17/08/2020 a 15/09/2020 2020081704535497195977 . _.

29/07/2020 29/07/2020 a 27/08/2020 2020072904332099059268 - ' ' •! '

09/07/2020 09/07/2020 a 07/08/2020 2020070908504975676208 • -^;

21/03/2020 21/03/2020 a 18/07/2020 2020032105295921323886

01/03/2020 01/03/2020 a 28/06/2020 2020030103071722114709

11/02/2020 11/02/2020 a 11/03/2020 2020021103005429354397 |

23/01/2020 23/01/2020 a 21/02/2020 . . 2020012303364639708600 ...
(

04/01/2020 04/01/2020 a 02/02/2020 2020010404044963782144

15/12/2019 15/12/2019 a 13/01/2020 2019121503582550074305 .

25/11/2019 25/11/2019 a 24/12/2019 2019112503083942060702 - o-

06/11/2019 06/11/2019 a 05/12/2019 2019110603264218803999 .. ^

18/10/2019 18/10/2019 a 16/11/2019 2019101802483737241292 :

26/09/2019 26/09/2019 a 25/10/2019 2019092604410475600060

07/09/2019 07/09/2019 a 06/10/2019 2019090704242442225779

19/08/2019 19/08/2019 a 17/09/2019 2019081903142494298773

31/07/2019 31/07/2019 a 29/08/2019 2019073103582597768550

12/07/2019 12/07/2019 a 10/08/2019 2019071204444727103205

23/06/2019 23/06/2019 a 22/07/2019 2019062307222839146663 •

04/06/2019 04/06/2019 a 03/07/2019 2019060403510518775544

^c/nK/on•1Q '1C/nK/on^Q o -f/i/oft/orno on-i fin/íCKK-i QfiQTftcan



Emissão/Leitura
uata oe vaiidaae

27/04/2019 27/04/2019 8 26/05/2019

08/04/2019 08/04/2019 a 07/05/2019

20/03/2019 20/03/2019 8 18/04/2019

Resultado da consulta em 19/03/2021 11:55:27

2019042705190040433453

2019040802361147630141

2019032004245130683929

Voltar
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Página 1 de 1 '
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

, 1 !
i ' I

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRMJ^HISTAS

Nome: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA L^A^ JMATRIZ ,E^
FILIAIS) . '

CNPJ: 22.063.699/0001-71
Certidão n°: 9787073/2021
Expedição: 19/03/2021, àsl4:48:19
Validade: 14/09/2021 / >8ro {cento e oitenta) di;
de sua expedição. , -

contados da data

• iíf""

Certifica-se que BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DEj CÓLETA-i-LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 22.063.699/;0001-71, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. |j | |
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consoljidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de j?,- de •-julho. de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Sup.erior dq„..
Trabalho, de 24 de agosto de;20.11. - • ^ jí
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados,; apé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição. i| ]
No caso de pessoa jurídica,; a,-Certidão atestajl|ai pmpresa em- relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou|;fi^ais
Aaceitação desta certidão condiciona-se à;|| v^rU^fícai^o de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superao-r •dc5''Tykbalho jia
Internet (http ://www . ts-t-. j-us-.br
Certidão emitida gratuitamente. - • - " •j,'! I,(

INFORMAÇÃO IMPORTANTE " ü w
Do Banco Nacional de Devedores- Trabalhistas',^ constam .os dados
necessários à identificação das pessoas n'^turaipve-' jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho jcjuanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória- transijtada em -julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclus-ivej}! no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorálrijos, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados emjlei;>ou-decorrentes
de execução de acordos firmados p^erante ,o, Mirjistério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação. Prévia.(i, [t -

Dúvidas e sugestões: cndt0tst.jus.bi:.



Página 1 de 1 ;j

PODER JUDICIÁRIO . >u'-- " ' ''M"'
JUSTIÇA DO TRABALHO '

i

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS !

Nome: BRASIL CONSTRÜCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA (MATRIZ E
FILIAIS) V
CNPJ: 22.063.699/0001-71
Certidão n°: 9787073/2021
FxDedicâo: 19/03/2021, às 11:48:19 ^ ^ 4. '
Validade: 14/09/2021 ^ 180 (cento e oitenta) dias, contados, a a a
de sua expedição.

r^rtifica-se que BRASIL CONSTRÜCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA (MATRIZ E
pSaiS), inscrito (a) no CNPJ sob o n» 22.063.699/0001-71, NAO CONST. _do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. _

certidão emitida com base no art. 642-A da ^
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de- 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

de 24 de aQOstode2011. ^

os dados constantes desta Certidão são de
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois)
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a-Certidão atesta a empresa em relaçao
a todos os seus estabelecimentos, •agencias ^ •--"l
A aceitação desta certidão condiciona-se a verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho jia
Internet (http://www.tst-.jus-.br)-.': ;
Certidão emitida gratuitamente. ' • ,

informação importante ' - ^ 4- ri^rinc;
DO Banco Nacional de Devedores Trabalhistas
necessários à identificação das pessoas naturais J _ ^
inXplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive- no
recolhimentos previdenclário.s, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos deterrainados-em lei;,ou.dec^rren es
rircuX de acordos firmados perante o,. Ministério Público, do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.-.

Dúvidas e sugestões: cndt0tst.jus.br
-li-



Registro:

Data Registro:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Última Anuidade Paga:

CNPJ:

Capitai Social R$:
Endereço:

32179EMPI)*

! I

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL • ,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DO PlAUl

•!'

CFRTID^Q DE REGISTRO EQUITAÇÃO DE PESSOA JUR|D|CA
Certidão N° 190437 Validade: 31/03/202)'

0000028271EMPI Categoria: Matriz
04/11/2015

BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA' ,
BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
2021 (1 de1 )
22063699000171

970.000,00 Data do Capital: ,29/04/2020 , i;
RUA JOAQUIM NELSON 3585 SALA 13 ANDAR 2- PARQUE PIAUÍ TERESINA-Pl 64078-625
(86) 32355634 i

OBJETO SOCIAL ,

-^1 PTA np RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS(SERVIÇOS DE COLETA ETRANSPORTE DE LlXO ^URBANO); COLETA DE RESÍDUOS
PERlGOSOSfCOLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FÍSICO -SÓLIDO, LÍQUIDO, PASTpSO,;GRANULADO):tSeNTOE DISPOSIÇÃO ^ NÃO PERIGOSOS(DESPEJO DE RESÍDUOS NAolPERlGOSOS^M l^CAi^^
DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS); TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS P^ '̂®^,P^^JAM^NTO E
DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS PERIGOSOS EM QUALQUER ESTADO f!SICO(SÓLIDO, LÍQUIDÓ, ^ASTOSO.yGÍ^NÜj^DÇ, ETC),
DESCONTAMINAÇÃO EOUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS (LIMPEZA DE SOLO CONTAMINADO); CONSTRUÇÃO
DF EDIFÍCIOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS ECALÇADAS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DÀl ít, |
cnN«íTRUCÃÓ ÍSERVICOS DE CHAPISCO)" ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIOpMENTE(CAPlNA, ;CApSo^ relacionaisA^0T0.E^^ REDE^j^^NIZ^AO
ECONTROLE DE PRAGAS URBANAS.""*""""*"*"*"""*""""""*" ' (r ' , fj ii)
OBSERVAÇÃO 01: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CiyiL 'e AMBIENT^ CNOf^ D^
olSçAO02-otT-artigo335 DO CÓDIGO PENALÍ EARTIGOS-SO^^J^^ A
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO OU APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS ONDE LICITE AS:SEGUINTES,,PE|SOAS .^ICAS. A)
MEGA ON-SLSOLUÇÕES LTDA -ME(REG 00031141 EMPI) B) RACMORAIS CONSTRUÇÃO ESERVIÇO EIRELI -M|)REG^ ^

A

RFSPONSÁVFI flS^ TÉCNICO

Nome:

Carteira:

Último Ano Pago:
Data início Responsabilidade:
Tipo de Responsabilidade:

GUSTAVO PINTO DA FONSECA
1915955254XXXX

2021

27/01/2017

Responsável Técnico

Títulos:

Engenheiro Ambiental
ART. 2° DA RESOLUÇÃO 447/2000 DO CONFEA.

Descrição:

Atribuição:

Afrihilírãn- OPROFISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO PWAiriDUlçaO. 2087/2004 DO CONFEA. » \ \

Pós-Graduações: ^ -j.

Especialização PÓS-GRAD LATO SENSU EM SEORREFERENCiAMENIO DE iMÒVEiS,RURAIS .'Vij?
n PROPISSIONAL POSSUI HABILITAÇÃO pfò GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS CONFORME/A RL .

Prarfl OarrinsteneL Avelino. 1767 - Centro -Teresina/P! - 64.000-100 ,
Telefones- DDD-86 Sede*2107-9292 -Parnaíba-3322-469lTpicos:(89)3422-3149 -FlQrianQ:(89)3522-3288 -Corrente:(89)3573-1411 -Piripiri;3276-2626Telefones. DDD.86 nSo (89)3682-21-jy. Oeiras:(89)3462-2219 -Bom Jesus:(89)3562-2904 -Fax;(86)2107-9263
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SERVIÇO PÚBUCO FEDERAL • ? ij j .'' •"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIAn|OÍP|AUl . •_

Nome: RHUAN ANANIAS COELHO MORAIS ' . ' 1 l! ' j ' • ' J» '

Carteira: 1913634639XXXX
!l 1 ' • 1 •

í i' . •
t \\''-

Vt" Último Ano Pago: 2020 'II 1 'l'
' .pi'i'j'."

Data início Responsabilidade: 04/11/2015 í ' ' '

y Tipode Responsabilidade: Responsável Técnico
''

- Títulos: M' • ;• r!

í

V ;

V.-.-

t. /

Descrição:

Atribuição:

Engenheiro Civil |. ' , • i: ,íi
ART 7" DA LEI FEDERAL N® 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, EARTi 7® COMBINADO COM
25 DA RESOLUÇÃO N° 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973. DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME ,•
RESOLUÇÃO N° 1.048. DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que apessoa jurídica mencionada encoritrá-se registrada nestejConselho, nos^térmòs da. Lei n°
de 24 de dezembro de 1966. enquadrando-se na classe A, conforme Artigo da Resolução.336,^de^27 qutubro|de.19^^^^
não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação èfetiva'de=seu(s) Res^onsaveJOs)
Técnico(s). ' ' ivf// s A' li

. I
LÍrídica acimaRessalvado odireito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabiiidade*;da pessoa

identificada,que vierem a serapurados, é certificado que não constam pendênc as em seu nome e em n
Responsável(is) Técnico(s).

iórh'e e em hómefde seu(s)

e à verificação! de.sdâ auíen"-'-'"''

-if • ü\ K :f
I 1 ' f* " li r . . . I

Aaceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida
Internet, no endereço http://www.crea-pi.org.br/vaiidacaojuridica/vaiidacao.php.

Certidão emitida com base na inst. Adm. da Presidência n° 001/2011, dé 21 de março de 2011.^1^ jj ^ ^
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) eiemento(s) contido(s) nesle dÍ3Cumento;.^ta Certidão pêr^rá sua
validade para todos os efeitos. ; L ^

Âtenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. .... |;; x, '-c: ' ' - ''' •
• íi ?

Emitida em 18/03/2021 às 16:01 hs

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da seqüência ^e feradc.^o m,
acessando osite: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consuitasPublicas/certidaoRegistroQuitacaOi^f J'V\

Autenticação Digital: ZFB9ITCr [ '

" íw
Iw

I !,'fLEW

ilÉv.,.,-Praçabem/stenesAvelino.1767-Centro-Teresina/PI-!64.000-100 n-• •oror
T«ipfnnp<5- nnn-ftB Sede-2107-9292 -Pamaíba-332Í4691 -Picos:(89)3422-3149 -Floriano:(89)3522-3288 -Corrente:(89)3573-1411 -Piripiri.3276-2626Telefones. DDD.86 Sede.2^107 9292

- " •• ;

r.

.te A

m
eres^ai



Nome;

SERVIÇO POBLICO FEDERAL \,
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

I i ,
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSÒA FÍSICA

Certidão N® 190136 Validade: 13/a6/2a21|
GUSTAVO PINTO DA FONSECA ! ,

Registro Nacionai: 1916955254
CPF:

Endereço:

Ano Pago:

Títulos:

Pós-Graduações:

02809292345 ' , Jj' , , , , . i;,:
RUA JOÃO CHICO 1738 - MANGÜINHA FLORIANO-Pl •04800000 (89) 35213643Í
2021 (1 de1 ) íi ' ! ! .
Engenheiro Ambiental j, ' !' °'
Atribuição: art. 2" da resolução 447/2000 do cqnfea. j , j '
Especialização PÓS-GRAD LATO SENSU EM GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS
Afrthll5/^3n• O PROFISSIONAL POSSUI HABILlTAÇAO PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS CONFORME P

Ç 2087/2004 DO CONFEA. i ; , ,

I * Í ' '
^ ERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nosTermos. d.a Lei:5.194/66, de
24 de dezembro de 1966. í-.-

L'.

li I ] ^ ' r í • ' i

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional ^cima
Identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu/nome. ^V^r'; J /O

I' >1^1 iPil ^S
Aaceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na
Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php.. -j ll !//'/'};»PI í
Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n® 001/2011 de vinte e um^ de março de;

' ' I

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste 'documento, èsta jCertidão pe!;dérá sua

I l ít Ivalidade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.

Emitida em 15/03/2021

.4
AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da séquência^de ^racteijes abaixo
acessando osite: http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consuitasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.js/

Autenticação Digital: ZFBQJKwX'

y ? ÍWM-#' krw
' Jis v7 i'

}Ík-'Praça Demòstenes Avelino, 1767-Centro-Teresína/PI -64.000-100 f/ ,
Telefones: DDD:86 Sede:2107-9292 - Pamaíba:3322-4691 - Picos:(89)3422-3149 - Floriano:(89)3522-3288 - Correnté:(89)3573-1411 - Plrlplrl:3276-2626

-São Raimundo Nonato:(89)3582-2117 - Oeiras:(89)3462-2219 - Bom Jesus:(89)3562-2904 - Fax:(86)2107-9253
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Nome:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL •/• i , • -
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA EAGRONOMIA DO PIAUÍ;

nt=RTIDÃO DF REGISTRO EQUITAÇÃO DE PESSOA FÍS|CA
Certidão N° 189769 , Validade: 31/03/2021 (

RHUAN ANANIAS COELHO MORAIS
Registro Nacional; 1913634639
CPF:

Endereço: 4783 LOTEAMENTO ÔANTA RITA -L0URIVAI |̂PARENTBTÉRES1^^F^Í
(86)998031072 l,' . : I ' i t-\\^ '1
2020 (1 de 1 )
Engenheiro Civil federal n» 5.194. de 24 de dezembro de i966; eart. 7°ícòmb
Atribuição: r^squjçao n° 218. de 29 de junho de 1973, oo gonfea (consolidadas con^ri

de 14 de agosto de 2013, DO GONFEA). | ! i '

iií.

Ano Pago:

Títulos:

V.' .1

' l i ,r ! • I 'u'\\ 1. '

ji ,,

1ií!

U! :1y

64022-600

I I

'COMIART. 25 DA
ÇÂO N' 1.048,^eIresolu

1!1 í:l
:Í94/66, de
Í.í' ,ERTIFICAMOS que oProfissional mencionado encontraUe registrado neste Conseiho, nos Temoa :|a Ui 5

-4de dezembro de 1966. ' I • Vt iíjii h li
' I • t''i • I il

.. . r... __i ^.loieniior Hóhitns rifi resDÓnsabilidàdé^dó profissiRessaivado odireito de oCREA-Pi cobrar einscrever quaisquer débitos de responsabiiidade)do
identificado que vierem a ser apurados, é certificado que nao constam pendências em

profissbhal acima
itt;!

ã I[jj A-í
ticidade na

• I

w.

Aaceitação desta certidão está condicionada àfinalidade para aquai foi emitida eà,verifica^ção|de sua,.a|ije5Internet no endereço http://www.crea-pi.org.br/validaGao/validacao.php.. ,• ^ iíwh
/fil

certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência n« 001/2011 de vinte eum de nnarço dj^
Certificamos que caso ocorra(m) aiteração(ões) no(s) eiemento(s) contido(s) nestq documento, e.sfa^C
validade para todos OS efeitos. i h ki';""

' 1 I' >' ! •
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento;

Emitida em 10/03/2021
^ - • -1 .cl-Kjt

• i LJ

sHldáoiperderá sua

mf
•M''.

^y
: tif ;

^ AVISO- As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas da sequência/áe j
acessando osite: http://slgec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certdaoRegistroQuitapao.j /v : iAutenticação Digital; ZFFSwEOS f ]. ' i'j • ^ li"

Telefones

i "'0

..,

feiiii::"••Sbi i/í-l
( ' r;. \j- i

J iÁ!i "

. '7i^ m\\í' ''

I . I I . . i í- I •

'I ^ir,'
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Certidão de Acervo Técnico - CAI
Resolução N® 1025 de 30de Outubro de 2009

Resolução N® 218de 29de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do Estado do Maranhão

CRÉA-MA

. 'I ' •},. q.
•\ =i -..'i- h- i

, , , .M .'i !l 1
CÁT COM RKISTRO DE /^TESTADO

82áeH/2Q!il9
I í', 1. , Vi '

Atividade concluída
• i ' V 1q' ; -if ,iií '.lih ;<!', !i ','t. ;:(:{! - <

1 ii,'

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n» 1.025, de 30 de outubro de ;
insta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do, Estado do Maranhao^- Gream ;
o Acervo Técnico do profissional RHUAN ANANIAS' COELHO MORAIS referente a(s) Anotaçap(pes) Itip ,
Responsabilidade Técnica -ART abaixo descriminada(s). j

Profissional: RHUAN ANANIAS COELHO MORAIS
Registro: 18946MA RNP: 1913634639
Título profissional; ENGENHEIRO CIVIL

NúmerodaART:MA20180216049 Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO .'Participação técnica. INDIVIDUAL ,̂ ,
Empresa contratada: BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLETA EIRELI. i• . :

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS - MA „
Endereço do contratante: RUA SAO BENEDITO
Complemento:

Cidade: Pedreiras

Contrato: 01.02052017.13.02122017
Valor do contrato: R$ 1.512.000,00
Ação institucional: Outros
Endereço daobra/serviço: RUA SAO BENEDITO
Complemento:

Cidade: Pedreiras

Coordenadas Geográficas: 4.342800,44.355500
Data de inicio: 01/01/2018 Conclusão efetiva: 31/08/2018 ' : , Ml L '̂ j;.
Finalidade: Saneamento básico CPF/CNPJ' 06.'l84.25^bdÒl749 Mi' i
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS-MA Ij i, ]• 11;;.

AR.T. -> #A0437 •COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS 53 -EXE^ÇAO 29952.00 metro cúbico: ! : . ,.. .i - irM ;

Bairro: SAO FRANCISCO , , • .
UF: MA CEP: 6572500Ó'

Celebrado em: 29/12/2017

Tipo de contratante: PESSOÀ JURÍDICA

Baixada é

I, N®: S/N I
Bairro: sAO f'rANCíSCO
ÚF: MA ' CEP; 6572S00Ò

, ii i- J.i
11:17/12/20

ii 'li;

: M ' •'••j I, !f'• <1 liíM i
CPF/CNPJ: 06.184.253/0001:49 '

J i !•- !l 1-
N®;S/N ih j.(•; ;! '

ií !'•

•t l

'li''

•1 i

h

irjclllriu Ui.l';

Ari rdeTnteTplestaçâo de sendços de Umpeza Pübllca ra sede do Município de Ped;ete -MA, de ai^rde^m oProjeto BSsico enlilochfoMajIe
r. crfifai ria PRPftAo PRESENCIAL n® 0212017, através do primeiro aditivo aditivo aditivo contratual aocontrato n . i• i ^

destinaçâo final de resíduos sólidos em Aterro Sanitário, com Gerenciamento do mesmo, 29.5K m., . _ , . J

__ Informações Complementares .. -•

CERTIFICAMOS finalmente, que se encontra vinculado àpresente Certidão de Acervo Técnico - CAT. oatestado contenpel aquem cabe aresponsabilidade pela veracidade eexatidão das mformaçoes neie constan^
Certidão de Acervo Técnico n® 823673/2019

19/12/2019,11:44
9673y

1 folhafs), iexpedido ;
: • i i' [i

ACertidão deAcervo Técnico (CAT) à qual oatestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnlco-profíssional da pessoa Jurídica-
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a sen
integrado ao seu quadro técnico por meio do declaração entregue no.
momento da habilitação ouda entregadas propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestedo,
apresentado em cumprimento àLei n® 8.666/93. expedido pela pessoa-
iurldica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes, é de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

Fica(m) Excluído(s), no entanto. c(s) serviço(sj cu]as;atrib]jl^es
competem ao(s) profissiónal(is) em questão. c,i h-.dac

, I í .1 •
. Aautenticidade desta Certidão pode ser verificada'

ma.sitac.corh.br/publico/: coma chave: 9673y
: htlps://crea-

Conselho Regional de Engenharia eAgfonomia do Estado do Maranhão
Rua 28 deJulho,n' 214, Centro, SâoUis/MA |

W. 55 (98) 2108.8300 Fux: - 55 (98) 2106.8300 Eun.li: (aiecono9CO0cm«T,a.o,g.br ^

liti f.[H-

llmMs

'. 1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS ^

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO'
Rua Francisco Sá,.S/N". - Centro - Fone: (99)3642-1717

C.N.P.J.: 06.184.253/0001-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto e declaro para os fins que se fizeram necessários que a empresa BRASIL|
CONSTRUÇÃO ESERVIÇOS DE COLETA EIREU - EPP. sob o CNPJ: 22.063.699/0001-71.
com endereço na Av. Joaquin Nelson. 3585, Sala 13. 2» Andar. Bairro Parquie ideal, Mun^cipio
Teresina - PI. prestou, para o Município de Pedreiras - MA. mo período de
31/08/2018, com acompanhamento de seu responsável técnico RHÜAN ANANI^S COELHO
MORAIS, Engenheiro Civil, RN: 1913634639. o 'Serviços de Limpeza Pública na Sede do
Município de Pedreiras -- MA". Oriundo do Primeiro Aditivo Contratual ao Contrato de prestaçacj
de serviços de N" 01,02052017.13.0212017. Pregão presencial de N° 021/2017 e ART
MA2ai 00216049. i |

Serviços executados: j

ÍENOEREÇO: pedreiras-MA

ITEM descrição unid',
-V!

QUANTIDADE
' i

1,0

Limpeza Urbana (varriçâo de ruas e logradouros publicxís. Rodagem de arvores,
capina, roço, limpeza de córregos, raspagem e limpeza de sarjetas, limpeza e
desentupimenlo de bueiros)

m= 1.513.600,00 ,

29.552.00

29.'5õ2.ÕÕ''~í
2.0 Coleta, transporte edesfínaçâo finai de resíduos sólidos eateiro sanitário m'.

3.0 ríprpnr.iamenlo de Aterro Sanitário, , ' m'i

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom
desempenho operadondtitóndo a empresa cumprido fielmente com suas obngaçoes, nada

comercialmente, até a presente data.
Pedreiras - MA, 15 de janeim 2019..

constando que a desa

llÍp8

Il2i2

j(esponsàvet/récnico do Mufíidpio de Pedieires
^ Engenheiro avíl

••

RN: 191736369-0

Francfse<^PIorénclo de Sousa
SecretànofiAunicipai deMraestn/tura e Urbanismo

cVÍvv"

<—í\
ANTONIO FRA SOUfAopício exTRAJUO.CÚL

Prefeito municipal P»d'rôl'ra« " Maranhão''
CPF 706 981 803-30 RecONHÇCiMSNTO

Rtcontwço conto • AKlnCu
\n<üc»i» poU seU , _ . , í,' «
««4r«!rai{UA» I J ^

Em (I» Y«rda(]« |

J<y^urc^ó (,«l{« V.
^ ''

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do Estado do Maranhão
Rua28doJulho.n* 214.Centro. Sâo Luls/MA __

Tel: - 55 (98) 2106^308 Fax: - 55 (98) 2106-8300 E-mai): fa1econosco@croama.org.br
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certidão de Acen,o Técnico -CAT : ' CREÁ-MA 1^
Resolução NM025 de 30 de Outubro de 2009 iwi#-» | ,. ]7Qí;OQfi/Òm A

Resolução N" 218de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do,Estado do Maranhão

Pi^fissional: RHUAN ANANIAS COELHO MORAIS
Registro: 18946 RNP: 1913634639
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

J!|1 i'

I . r I • I;' ' 1 'v ^ V, ÍÍ! ;j

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de oututiro de jSíffe? i
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia eAgronomia dp Estado do
TacLo Técnico do profissional RHUAN ANANIAS COELHO MORAIS referente a(s) Mot^çao oes), |e
Responsabilidade Técnica -ART abaixo descriminada(s). jj, . , . i-

Número da ART: MA20180147584 Tipo de ART: OBRA/SERVIÇO Registola em:;05/01/2018 Báixada.e
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDMDÜALl
Empresa contratada: A. P. DE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS -ME

• Tír!
'4-2"

in;12y

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS • MA.
Endereço do contratante: RUA SÃO BENEDITO
Complemento;

Cidade: Pedreiras
Pnnrrafo- 01 O2052017.13.021220t36lebrado em: 28/04/2017

Valor do contrato: R$ 1.512.000.00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação Insliludonal: Outros ' i l
Endereço daobra/serviço: RUA SÃO BENEDITO • |
Complemento: i

Cidade: Pedreiras

Coordenadas Geográficas: 04*34'28.00*S, 44'35'55.00°W
Data deInicio: 30/04/2017 Conclusão efetiva; 31/12/2017
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS •MA

CPF/CNPJ: 06.184.253|(
; N": S/N

Bairro: SÃO FRANCISCO

UF": ma , CEP: 65725000 j'
I ! '

1 1.N": S/N.
Bairro: SÃO FRANCISCO

UF: MA CEP: 65725000

CPF/CNPJ: 06.Í184.25»0001^9

ABvIdsde Térmica- 1-ATUACAO ATIVIDADES DE A.R.T. -> «A0412 - LIMPEZA URBANA 53 - EXECUCAO 1513600.00 rçelroATUAcIJa™6aDES de A.R.T. - ffA0437 -COLETA DE RESÍDUOS SOLIDOS 53 -EXECUCAO, 29952.00 mstro cub,co|. -
quadrado

Observações ti « . . «i •' '_z

Art referente aprestação de serviços de Limpeza Pública na sede do Múnielpio de Pedreiras -MA, do aeorrío com eProjeto rtrn
com OEdital dePREGÃO PRESENCIAL 00 0212017 < i I i

Informações Complementares

IN

CERTIFICAMOS finalmente que se encontra vinculado àpresente Certidão de Acervo Téènico - CÃT. oatestado coníendopelTS^e da obS^^^^ aquem cabe aresponsabilidade pela veracidade eexatidão das informações nele constantes.
Certidão de AcervoTécnlco n*795298/2018

28/02/2018,14:53
B4857

ACertidão de Aceivo Técnico (CAT) à qual oatestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnicortJrofissionai da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por melo de declaração entregue no
momento da habilitação ouda entregadas propostas.

y

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado,
apresentado em cumprimento àLei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
Jurídica contratante, aquem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das Informações nele constantes. É de responsabilidad&
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 6.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

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

, " -j
Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) serviçofs) i
competem ao(s) profissional(is) em questão. '

Aautenticidade desta [certidão pode ser yerif
ma.sitac.com.br/publico/, coma chave: 84857,

oihai

pjas« itiuiç Ões

http ;'//cri

) <

•i I

Conselho Regional de Engenharia eAgronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho,n* 214,Centro,São Luls/MA

Tel: +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2108-8300 E-mall: faleconosco@creama.org.br j

ICREA-WIA

- ••'•4;54[
I i 8 "

lmpresslò~ern; 28 i2/ Í0



ESTADO D0:MARANHA0' • .
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS' , -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO,
Rua FranciscoSái S/N°. - Centro- Fone: (99)3W2-1717

C.N.PJ.: 06.184.253/0001-49

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Afirmo para os devidos fins, que só fizerem ijiecessário, que a empresa
A. P. DE SOUSA NETO CONSTRUÇÃO DE 'EDIFÍCIOS - EPP, CNPJ:
22.063;,699/0001-71, wjm sede na Avenida Joaqulrt» Nelson, 3585, Andar 02,
Sala 13, Bairro Parque Ideal, Município Teresiná - PI. CEP: 64.078-625,
prestou, no ano de 2017, com acornpanhamento de seu Responsável Técnic»,
Rhuan Ananias Coelho Morais, Engenheiro jCivil, RN: 1913634639,
Serviços de Limpeza Pública ha Sede dq Munlpípio de Pedreiras - MA.
Oriundo do Contrato de prestação dè serviços de N^ 01.02052017.13.0212017,
Pregão presencial de N' 021/2017 e ART MA20180147584, contemplando
as seguintes aUvldades:" Limpeza 'urbana ^(yarrl^o de ruas e logradouros
públicos. Podagemtde arvores, capina, roço. lirnp^ de córregos, raspagem;e
limpeza de sarjétas, limpeza e desentuplmentó de bueiros)^ 1.513,600
transporte e destipação final de resíduos sólidos; 29.552-m®:'Àtendendo assjrp
de forrha satisfatória com agilidade' e -presteza todas as exigências
estabelecidas no projeto básico, do contrato de prestação de serviços. )O
contrato referido acima teve início em 30/04/2017 etjérmino em 31/12/2017. ||;

Pedreiras - M^5.de janeiro de 2018
'39

Atenciosaníêntei^^/C/Q Cbufio ^ "
• Erjwi^iroO»!
CfiEAIM.-ri-lMiMJí

Cláudio Regina Castro Sales-Füho
^sponsàvel Técnico doMunicípio dePedreira - ftfA

Engenheiro Civil. ;
RN: 1915565537 ' |

FrancfsGoJ:lorêncio de Sousa
Secretárío Municipalde lnfraestrutura e Urban

Sg, [ííí3ríí'í3pa'Sem( 'ahç3 25snúturà|i>. i

6»"
Rccoebeti

innç
00001005

iMAi. ^ lO^ 120 l T

T#d<»iiAo do 3' oncio

MAnmS REGO BORayEÍH
Tí''iG!»in'!Uhs:ííuhí' ,

i : .

Conselho Regional de Engenharia eAgronorhia do Estado do Maranhão
Rua 20 de Julho,n' 214,Centro, Sâo Luls/MA ;

Tel; +55 (98) 2106-8300 Fax: +55 (98) 2106-8300 E-mall: faleconosco@creama;org.br ^ Impresso 018, 1!
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CNPJ 22.Ò63.699/0001-j71

CONTRATO DE PRESTAÇÃO.DE SERVIÇO

contrato de prestação de serviço que ceíebram entre BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVI^?^E ,
COLHA LTDA, com sede na Av. Joaquim Nelson, 3585- sala 13- 2andar- Parque- Idea^!
Teresina-Pi, com CPNPJ N» Z2.063.699/OOP1-71 e, oEngenheiro AmbientaJ 6UHAV0, PINTO
DA FONSECA, CPF n» 028.092.92345, RG n? 2.680.114 SSP - PI, portador da Cartel^ deIdêntihcaçãb Profissional r^Uwedida^CREA/PI, rígido pelasicláusulasa ,•

o Cláusula DA FONSEtU em sua quálidáde dpEngenheiroj^rhbiéntal-,e;^(tío;ResponSa^Técnico, obriga-se a-prestarà Cont^tante,
os serviços péflsslonals dé-sua üespoUáíttitódo: . , . . t ; ig

o Cláusula Seiühda; AÇoqSIfnte s® "mpmmete apagar ao Contratado pelos serviços --,1 jli
ora acértàdpsj fefnuneraçlo não irifefiôríío salário mínimo ptjofissional (seis saláriqs ;

ieguiiup O ".s-í-p I - .

30 horas semanais, excètõ aoídomiriéos éferiados; •' ^
Cláusula Tiílèira: Oí^tg|;anual^ bas^^ndice de,puste do Gpyernp
ppHpfãl Dâi^íosalário"miriimo Nacioni^í í J'

I !

•!

!' í i l!J

• lii

-.rescindido ppríamDa.5«spdii«,w...^/;--t'—---— |j;| |, \<[

; por estarem justosíe contratados, assinam||ü presente Instrúme
testemunhas,'due tarnbém Ofazerhrj • 'W ' • " z ' .,i, '.'t-•!'

"i. ,--í

15 de Março^d&MZl. i' '1^

MUNHAS:

Poder Judieiario TJMA. Selo:
RECFIR0305692XL051KG8S3U0W57,
17/03/'202l 14:56:12, Ato: 13.17.4, PcirteU):
flARCOS UINICIUS ALEXANDRE ALUES, Rec
Firtiic». Autenticidade, Total Rí 18,11 Etnol R*
16,31 FERC R$ 0,50 FADEP Rí 0,65 FEMP R$
0,65 Consulte em https: //se Io.tj mg.jus.br

GUCTAVO PINTO DA FOKSÈCÁ

CONTRATADO

lia 13
de R

viNiausalêxancTw^^ív.
RG: 07237516202IM «SP/MAÇPF: 0W.98>j23-31

- ^JtÕMTiyitANÍE

ç^q-i.xVi.-K A//mm
Êl '' CERTI,DA0 1i'

^ REGISTRO Of. liTUí.OS EOOCUWENJOS
•Cí-v

bi ft--c!i-;ti'.

, i, r, .,9

.documento

'i.--:i-' .'cr ordem
_...4 r.Ô-0<^

bTSMLíl ^%

CARTORIO 9OFICIO OE NOTAS ERE0.IM6VEÍs OE FLORUL^
,, ' oa.UA VSIMSOAItlS. TaMUMarina

, CIIP*JUII.«'»«4M2f.A»SATAH-J;.
J I MIA tio FCOftO. HAONTRO. «MUtCatt, FÁOftlAnO-PI_

- RECONHEÇO

^^ONSECA.
POR ^AUTENTICIDADE

DOU 'fé. em
^LORIANO-PI,16/03/2021. .

Tabítiã
-Ti - - ^Ql" '
DritlA VIEIRA SOARES-Tabeliâ Interina

i ' ' ' '
A FIRMA DÉ GUSTAVO PINTO DA
TEST.^^rh'^ DAÍ VERDADE.

^élaj}Ã246571-TUGK

ÜAtíraSREGO BünGNETH
S. Iriírccs fiíçjo 6c

SljEJ.Ç'íl.<le

DrtMA VIEIRA SOARES-Taoeiia interina • ^ ,
Ei9ÍÍ:4,16 TJ:0,83 FMMP/PI:0,10 Selo!0,26 Total:5;35'- 0P:1

' RE.Ç^ÇlftMA ' ri',,. •í



CNRJ 22.O63.699/OO0lr71 ! 1;
CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS i

contrato de prestação de serviço que celebram entre si BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVlÇÇjs DE ;^
COLETAS - LTDA, com sede na Av. JOAQUIM NELSON, n^ 3585;;Bairro OIRCEU,, Município,,,
TERESINA -PI, com CNPJ sob 22.063.699/0001 -71, eoEngenheiro Civii RHUAN ANANIAS|j;,

..o -1 -lAi onn ccD —Idi 'nnrtaHnr Ha CartG ra 06 i,.!COELHO MORAIS, CPF 041.813.393-00, RG n9 2.741.922 SSP - Pl„portador da farte
Identificação Profissional ns 26448, expedida pelo CREA/Pl, rígido pelas cláusulas abajxo. A i!)!

o Cláusula Primeira: O Contratado RHUAN ANANiAS COELHO MORAIS enj, sua
qualidade de Engenheiro Civil e como Responsável Técnico, cbriga-se ^prestar a |̂
Contratante, os serviços profissionais de sua responsabilidade; ,

o Cláusula Segunda: AContratante se compromete apagar ao Contratado pejos
rnRT 1D AO ora acertados, remuneração não Inferior ao salário mínimo profissional (.seis salari^setítulosEDOCUMENTO,^.^^^ yiggntg ) mensalmente , cujos serviços deverão ser prestados de- i

íC?:"c?rSlgunda asexta-feira, no horário de 07h00min ás IBhOOrnin, perfazendo um tojal de, ,
horas semanais, exceto aos domingos e feriados; ^ ; i .! I

'̂'-^^Cláusula Terceira: Oreajuste anual será baseado no Índice de reajuste do Gp|/erno:,,i
Federal para Osalário mínimo Nacional; J

o Cláusula Quarta: Opresente Contrato é por tempo indeterminado, podendo ser,,
rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de no mípimo 30 (trinta) dias. :

iifCO Q-

- Ll( ? '-L»1

f por estarem justos econtratados, assinam opresente instrunriento'na presença dq duas'
'-í-testemunhas, que também Ofazem.

si Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, ás partes elegem^ i DCnRFlRA<;/l\/]A. ,' ',
J)

i

comarca de PEDREIRAS/ÍVIA.

PEDREIRAS/MA, 15 de Março de 2021.

MARCOS VINICIUS ALEXANDRE ALVES

RG: 07Z375162020-3 SESP/MA CPF: 066.981.523-31
CONTRATANTE

*4r

IKHI Ml» ICy j j •

lJL mmB
iaíJwf.râH)'j?<ty

RHUAN ANANIAS COELHO MORAIS

CONTRATADO

^QÁÃÚâjGjJJ^

Poder Judiciário TJMA. Selo:
RECFIR03056904AUU82URCZUKS51, r. . / %
17/03/2021 15:07:17, Ato: 13.17.4, ParLe(s).
MARCOS UINICIUS ALEXANDRE ALUES, Rec
Firma: ftuterticidade, Total
16,31 FERO Rí 0;50 FADEP R$ 0.65 FEMP Rí
0165 Consulte em https:/''selo. tj

— t-ltbd Í^Jhbf^r.lT7
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LTDA
CNPJ 22.063.699/000,lf71

TOMADADEPREÇOS NS 05/2021

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

•Lj;. jt jC I
i .'i 'iin.

pi,
I; ^

•I,-!
ti. •!

A Empresai BRASIL CONSTRUÇÕES Ej SERVIÇOS DE COLETA - LTDA CNPJ:
22.063.699/0001-71por seu representante legalj declara, perante a Prefeitura Municipal ,'de
São João dos Patos, !que oSr.|6USTAV0 PINTO DA;F0NCESCA Engenhéiro Ambiental CREÁ-PI

i ' ^ ' • I j' ' V
30122 será indicadoicomo respónsável'técnico pela execução do objeto desta licitado ejsera
mantido nessa condição até ro recebimento defíriitivo do objeto,! caso seja vencedora do

: ! ! i 'certame. ^ j ; ^ — p-t \
: r • - - . • 1: : j '

Declara, aindai que, 'se mevitável, a substituição"será fepa pór profissional icpm
qualificação técnica jgual ou supénór a,do suísstituído e'com prévia dai anuência da Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

Teresina (PI); 24 de março de 2021.

EL KENNEDY B^RRO^ DEiM-jVEl Ri iÚ: li LVA'̂
n

PROCURADOR

RG: 5014493 SSP>PI CPF/039.235.733-08 ,

I _ ^

GUSTAVO PINTO DA FONCESCA

CREA-Pl: 30122

ENGENHEIRO AMBIENTAL

^i^SEBtfEHTIflEXTBAJUDICIfllDOrOFIDlO
SJRegIsirode Imóveis-Koias-TiailoseOocunienios-ressoálulíoica

Rua Oavid Caldas. 49S-Cen(ro • TaresinafP!. CEP 64091-199
Contato: (86) 3221-7S19 . tabjc.com br- tal>jc@uol|com br

Bela: Maria Elizabeth Paiva e Silva Muller

iREíCONHEÇOlPOR AUTENTICIDADE A FIRRIA DE EMANUEL
ÍKENNÉDYBÀRROSÒ^DE.OLIVEIRA È SILVAQUE ASSINA PELA
lEr/lPRESA'BRASlL.C0NSTRÜÇÕE8lE SERVIÇOS DE COLETA
;ltda:contrato-arquivadoíém 24/03/2021 no documento
DECLARAÇÃO.íEM TEST. " ••<g^^DA VERDADE. DOU FÉ.

-Tèreslna/Pl,' 24/03/2021 11:59:48.
S g-L Ó- ".'A CA-^^-j-Q 6 • CTrr-fe CONSULTE EM

I. J u s i b r / p Or

Ricardo Miguel de Oliveira Cunha • Escrevente
-EtTiol.'RS4.'l6TJ: RS0.83 MP: RS0.10 Selo: RS0.26 Total: RS6.36-- - •— iíAuno Rfvsusíu TarôSÍnaíBis '̂ I' ,

— AVTJoaquímiveíson,"50250"^3aia 15 - 2° Andar - Parque Ideal'
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - F

E-mail: brasilconstrutorabrasil0001@hotmaiI.Gorn I

SERVEffflAEJCnWJUDCIALOOl OFlCW
MMa^.Reqistfo d3 Imoveis 2 Zona
Ricardo Miguel «;e Oliveira Cunha
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liL

certame.

h r-i

BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLEBt
CNPJ 22.063.699/000ir71

. if 1.
]• ? I I
]' í •' 1'•-•r' t ' I-
• í .i

.

í J4 '

í''Ev
•|. 1 "í- '\

TOMADADEPREÇOS NS 05/2021

I ' '
DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

I

A Empresa; BRASIL, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ,COLETA - LTDA GNPJ:
22.Ü63.699/0001-71por seu representante legai; declara, perante ia Prefeitura Municipal dé
São João dos Patos,| que oSr. RHUAN ANANIAS;CÒELH0 MORAS^ Êngenheiro CIVIL CRpA-PI
1913634639 será indicado com"o"responsável técnico pela execuçãoido objeto desta licitação e
será mantido nessa condição até o recebimento definitiyo do 9bjetO/_ca^so seja vencedora do
—-— ' I " " fL-i- '•

Declara, ainda, que, se inevitável, .á substituição será feitaí^por profissional jcom
qualificação técnica igual ou superior a!do substituído |e com préviajda jànuência da Prefeitura
Miinirinal rip São João dos Patos/MA. 1.' 1/

Teresina (PI), 24 de março de 2021.

: EMANUEL KENNEDY BARROSO DEJDljyEIRA ESILVA; J
PROCURADOR

RG: 5014493 SSP-PI CPF:'Ó39.2V5.733-08

M

e^873tpí)j,.

! (66)

HUAN AN^ÍÍâ'(í(ÍELHO MORAS
CREA-PI: 1913634639

ENGENHEIRO CIVIL

olSERIIENTIfl EKTRfllUDICIflL DD 1° OFICIO
Sjf>CBlsiro dslinãvels-Koias>TitDloseODCiiincniiiS'Pessoa Imldlu

.'S.

Oavid CnMas, 490 • Conl/o .TarosInâ^PI >C£P 64001?190
Confalo'(86|9221.7313 • t9hjcxorr|.br • labjciSiiol,com.br

IBela:Maria ^Izabotli Paivae SilvaMulier

-RECÒNHEÇO>POR AÚTENtiCIDADE A FIRMA DE EMANUEL
'KÉíNNEbY BARROSO DE OLIVEIRAE SILVA QUE ASSINA PELA
^EMPRESA-BRÀSIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DÊ COLETA
"LTDA CÒNÍRATÓ ARQUIVADO EM 24/03/2021 NO DOCUMENTO

I-2DECCARAÇÃ0. EM TEST.
. TíireslnàíEJr-24/037

SELD-AÕA28407 • JLIG CONSULTE

DA VERDADE. DOU FÉ.

vvww.tJpl.jU8.br/portalextra

OOl-OFW

Noias-ReGislro oe imi '-•'S
Ricardo Migue[de Of^ira Cunha

_ ".escréventÇ

3^0M^el de.Olivelra Cunha • Escrevente
-"Emot.'R$4.16TJ:R$0.83MP:R$0.10S»lq:R$0.2BTotal:R$6.36 .

"• VAi-flíCrSOibtEIiTt: SSf3~EtTE«I0Aa fc RASUÍtrto

Av. Joaquim Nelson,"STSS - sSÍssSjI-bi^ Andar - Parqueildeal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mail: brasilconstrutorabrasil0001@hotmail.com'
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CNRj:22.063.699/0001h71 j r m
DECLARAÇÃO

1' I' • I rr ,

REF.: TOMADA DE PREÇOS 05/2021:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

1 ! ' I

1 ír-ífiif
!.J jl Pk

1 !;
<k

• ! •i'
! • i •' H

, !/i:
I ^ ir'!t /í f'T

: I :«h'.

'1 ;[• I

•t

f,!
'i l !

'! ]i' I

lii'
â

!l
lih
li
•!í'liv

rni,

íi
vemó

iwatravés dcstG instrumGnto ucuiaiai 4uc ^aia wuj^-i-w mm,

PREÇOS 05/2021rreférente-a-emprésa especializada ná|Préstaçãò);dé!Í$e;^
de Limpeza Pública Urbana no"Município-de São João dos Patós/MA Seraifèitajjl)^:
moldes consagrados, visando-à-boa funcionálidáde e um ])erfeito apbio,;IpgÍ!|Ucp|i
para empreendimento. ' | | I| '1 ' [•!!.!•'! ijr,^

i ! ' — •' 1 > ' 1 ' , . I i ! li 1
Aempresa declara ainda em disponibilidade para consecução dos objetivos |

da presente Licitação, todas as máquinas e.équip^emos necessários, bem|corriò cji
pessoal técnico adequado'e- disponíveirpara_a_rejliz_ação dállititccad.
conforme indicados abaixo:

ITEM QUANT. '

Caminhão Basculanté 6m3 .i "j !' ii ^rr.TÍJ"
MÃQUINA/EQUIPÃMENTO

mk.nozhmn

2 L

4 -

ITEM

1 r

Trator de 'Prieus, Potência 85
Pá Carregadeira SÓbre Rodas 128 HP. :
Pick up cábine simples-~Apoio ' I >'

•Caminhão de Limpeza a SúcçâojTruck' -

-'rOÍoM-S
r.-;02r'e-:tòíi,

iOl aM:iÍí

ir i 01' o\\u^

RELAÇAO DE PESSOAL TÉCNICO

NOME

Rhuan A. C.

Morais

Gustavo Pinto da

Fonseca

CPF

041.813.393t _
•00

_!_

028.092.923

45

CARGO

Eng. Civil

Eng.-,
Ambiental

função

Técnico

Técnico
11 -11-

TEMPOE

EXPERÍÉN
05 áiios

04 ahòs

Teresina [PI], 24 de março de 2021. 'L M.m

A
EMApAJEL KENNEDY BARROSO de OLIVEIRA ESILVA

PROCURADOR

RG:5014493 SSP-Pl CPR 039.235.733-08

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13- 2°Andar - Parabeildeal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de'Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mail: brasilconstrutor'abrasil0001@hotmail.com

• 'Ã/i-ifr

i i! !.•;

* 1
I, ,

1''
ú. '

. i



_jl BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVICtiS DE COLETA
CNPJ 22.063.699/000Íi7i

i I

1 I.
'

;'V
! iíl, •íi
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li *1

"1 •|'
• A

DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUE SE ' •! | !
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS '

REF.: TOMADA DE PREÇOS N2.05/2021-- -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

' ( ^ , r

Declaro que tenho pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos
Trabalhos, diante do conhecimento çJas especificações Técnlcas-definidas no Projeto Básico, ANEXO l'do Editaldá
TOMADA DE PREÇOS 05/2021, eque assumo total responsabilidade por-esse fato ejque rião utl!izarf;deste:par|a
quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas pü fiháncèiras com aPrefeitura^Municipal dé São
João dos Patos/MA. '

I'

Teresina (pf), 24de março de 2021.

! I I

i I L

EMAPfoÍLKENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA ESILVA

: " PROCURADOR '

RG:5014493 SSP-PI CPF:039;235.733-08

L s ' -lütu-'

n "íiir---i ,A!L. J ) t ,

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mail: brasilconstrutorabrasil0001@hotmaíl.com
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1=1 BRASIL C0N5TRUC0ES ESERVIÇOS DE COLETA -ÍTDA
CNPJ 22.063.699/0001-71

i IDECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL

REF.: TOMADA DE PREÇOS NS 05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Declaramos expressamente que:

I I

\ í , ji

• I..- -
I '

Concordamos integramente e sem.qualquer restrição com as"condições expressas naTOMADA DE PREÇOS
' ' I 1 ' I' I I

05/2021, bem assim com as condições de contratação, estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida

como Edital. ' ' ! ! | L I
I ' I I

Manteremos válida esta Proposta.pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data

da sua apresentação e abertura. j j

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. C"\.
, '-A,

i- li

Esclarecemos, ènalmente, que oportador desta proposta está autorizado ,e|habilitado áprestar aessa ,
Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que-forem considerado'5 necessários', bem como, assinar, I

I concordar, desistir,' ínte'rpor!recurso,.firmar compromisso e todos osatosinerentes ao procedimento ücitatório.
I .

' I ' * ' '
' Teresina (Pi), 24 de março de 2021.

j

EMANUEL-KENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA E SILVA

^ PROCURADOR

i RG: 5014493 SSP-PÍ CPF: 039.235.733-08

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mall: brasilconstrutorabrasil0001@hotmail.cóm
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-Ik
CNPJ 22.063.699/0001-71

•I lí t .1 i'
í h:
'nl; —

DECLARAÇÃO

RER: TOMADA DE PREÇOS 05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Declaro que: L.

I I

1 i>

'' i !'' 1
'' '' I

r., • i

I. ji' • 'í' i
' *['
! í:."''' í''-'
I t' . 'iMí-

Comprometp a apresentar,.até a assinatura do contrato, 'asj Licenças dè'Oper;àçãó
èTnfTrèsa a executar. As ;expedidas por órgão ambiental- competente que autorizem a

atividades de coleta etransporte de resíduos; sólidos urbanos, riecessárips a.f^rfeita execução
dos serviços constantes deste edital. "" ^ ' ' ' '

! I

Teresina {Pl),'24 dé'rna7ço de2021. j
i I

' I

I !
I

I

I r

EMANUEL KENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA E SILVA

•; PROCURADOR- " ^
RG: SÒ14493 iSSP.-PI CPF:'039.235:733-08

1

I . ..

I

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP; 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mail: brasilconstrutorabrasil0001@hotmail.com i



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DOjPÍAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ 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,
conformeestabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n." 9.295/46. i'

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ouinfrações que,
posteriormente, venham a serapurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional daContabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE Pi

Certidão n.'; P1/2O21/OO0CI173O
Nome: CHARLES RAMOSMENEZES CPF: 498X12.383-49
CRC/UF D.® PI-00B214/O Categoria: CONTADOR
Validade: 22.06.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: DIÁRIO CONSTRUTORA BRASIL
N®05/Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.184/spwPI/princÍpal.htm, mediante
número de controle aseguir: j' i • t •

CPF: 498.412.383-49 Controle :4826.5140.5454.5768

00.,

' - X
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TERMO DE ABERTURA

I '

Contém o presente livro 117 páginas, eletronicamente numeradas de 1a 117em
uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n® 005, refereqté .
ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social ém
31/12/2019, da firma BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA ^
EIRELl, estabelecida no(a) RJOAQUIM NELSON, n® 3585, SALA 13 ANDAR 2 ,
bairro PARQUE ÍDEAL, CEP 64078-625, cidade Teresina, estado PI, inscrita no
C.N.P.J. 22.063.699/0001-71 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado db •
Piauí sob o n° 22600027544 por despacho de 16/03/2015. ' ' ^ !

li

riíír'

' ri 11 i'' •

I r;
! i I ; ' I

i I !

h' •
i-: !•

1-1;;

1 •, • r !

Teresina-P(, 1 de Janeiro; de'2019

Aminadab Pereira de Sousa Neto
Titular Administrador

017.260.473-77

1.492.165.565 SSP BA

Charies Ramos Menezes

I Contador
,498.412.383-49

1.299!255 SSP PI
,CRC:.8,214/O.PI-6Í.|/

! • ' , ,1 . -• - ií
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Balanço Patrimonial ;,
Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES , j
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DECOLETA EiRELI - CNPJ;22.063.699/0001-71!'
Endereço: R JOAQUIM NELSON, Complemento: SALA13 ANDAR 2 , N.®: 3585, ' i .
Bairro:PARQUE iDEAL, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP; 64078625, Telefone: (86) 30865168
NiRE: 22600027544 - Data: 16/03/2015

Conta

1

1.01

1.01.01

1.01.01.01

1.01.01.01.01

1.01.01.01.01.0001

1.01.01.03

1.01.01.03.01

1.01.01.03.01.0001

1.01.03

1.01.03.01

1.01.03.01.01

1.01.03.01.01.0004

1.01.03.01.01.0005

Descrição

(T.

c

• G
iç-.

!Ç

Ç

f

e
1 í

' <
(

•^•1.01.03.01.01.0007
C ' 1.01.05

1.01.05.01

•Ativo *"

Ativo Circulante '

Disponibilidades

Numerários em Espécie

Caixa Gerai

Caixa

Aplicações de Liquidez imediata

Contas Aplicações

BANCO DO BFtASIL S.A

Clientes

Clientes Nacionais

Duplicatas a Receber

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS -MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRiGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO

Créditos

Créditos com Terceiros

Antecipações a Recuperar

Salário Família

Ativo não Circulante

Imobilizado

Bens em Operação

Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços

Equipamentos. Máquinas e instalações Industriais

Veículos

Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais

(•) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão

(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços

O

c

c
r

r

C
r

r

r

c

1.01.05.01.07

1.01.05.01.07.0001

1.07

1.07.04

1.07.04.01

1.07.04.01.01

1.07.04.01.01.0003

1.07.04.01.01.0004

1.07.04.01.01.0005

1.07.04.21

1.07.04.21.01

Data de Encerramento: 31/12/2019 ...

Valor de Ativo e Passivo: R$1.910.279,55 (Hum Milhão Novecentos e DezMü Duzentos e Setenta e Nove Reaise Cinqüenta e rtnco.Çéntavog)^.
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabijizamos por todas elas; As/rifomia^es foram
extraídas dafolha número 97,98 e 99dolivro diário número 005 registrado naJunta Comerciai doEstado dp Piauí, soba auteijlicidadé n' 12100746940

03/02/2021, protocolo 200239449, 1
\ empresa não possui conselho fiscal instalado;

A empresa não possui auditores independentes.

!j.

j.i'. Fòrtès
iíi Tíi.
' s i- 'j: í •

• 'i: ',
/ . 'l- [*

II

'-1 ADMIN

Contábil 6.170.C

í !
31/12/2019

i1.910.279.55D

: 1.625.210,830
' i 1

li í >
M'

1.203.668,910

70.663,860

70.663,860

70.663.86D

1.133.005,050

Í.133.006.05D
1.133.005,050

• 418.377.20D

418.377,200

418.377,200

; '348!874.02D
21.000,000

48.503,180

3.164,720

• 3.164,720

3.164,720

3.164,720

285.068,720

2£Í4.128,00D
355.160,000

355.160.0ÒD
100.000,000

214.000,000
41.160,000

71.032,Ó0C
71.032,0Cjc

(9

c?

o

o

o

c

ò
• t

t

•v

V J

- _í

Teresina-Pi/lBde Fevereiro de 2021

Aminadab Pereira de Sousa Neto

Titular Administrador

017.260.473-77

1.492.165.565 SSP BA

segunda-feira, 15de fevereiro de 2021

Charles Ramos Menezes

Contador

498.412.383-49 ,

1.299.255 SSP Pi

' CRC: 8.214/0 PI-6 •

Continua..
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Análise pelos índices do Balanço
Licenciado para: CHARLES RAMOS MENEZES " ""
Empresa: BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA EIRELI - CNPJ: 22.063.699/0001-71
Mês/Ano: 12/2019 '
Endereço: RJOAQUIM NELSON. Complemento: SALA 13ANDAR 2 . N."»: 3585,
Bairro: PARQUE IDEAL, Cidade: Tereslna, Estado: PI, CEP: 64078625, Telefone: (86) 30855168 i
NIRE: 22600027544 - Data: 16/03/2015 í
Código

SG

Nome

Valores

Expressão

Solvência Geral c1/(c201+c203)
1.910.279,55/(315.605,56 + 0,00)

Indica oquanto a empresa possui de ativo total para pagamento total de suas dívidas. Quanto maior, nielhor.

'» (

11 .

i !,

1' pi
! li I
I I'
Ròrtès

: I

'1 '

7

- - ADMIN

Contábil 6.170.C

(Resultado

6,05

Indica o quanto a empresa possui de ativo total para pagamemo toiai oesuas aivioas. «juamu maiui, nicinui. ;j j., •

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras enos responsabilizamos por todas elas; As ii forrijaçõe >foram
extraídas da folha número 100 e101 do livro diário número 005 registrado na Junta Comercial do Estado dp'Píauí, sob aáutentic dade n' |1210074'2100746940 em

03/02/2021, protocolo 200239449,
Aempresanão possui conselho fiscal Instalado;
Aempresa não possuiauditores Independentes.

•r Aminadab Pereira de Sousa Neto
Titular Administrador

017.260.473-77

1.492.165.565 SSP BA

segunda-feira, 15defevereiro de 2021

Teresina-P

Charles Ramos Meneze

Contador

•498.412:383-i49'*'"
11.299.255 SSÍ' PI

i-'CRC: 8.214/OiPI-6--

vereiro dé 2021
• tif i .

i r̂i"



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratlzação, Gestão e Governo Digitai
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Certificamos que o ato da

digitalmente por:

01726047377

49841238349

JUCEPI

ASSINATURA ELETRÔNICA
i\

Nome

CHARLES RAMOS MENEZES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2021 07:49 SOB 20210098210.,
PROTOCOLO: 210098210 DE 15/02/2021. |, ' ,
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO; 12101194224. CNPJ DA SEDE: | 22063699000171
NIRE: 22200522751. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/02/2021.
BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

MATEOS FRANCISCO SANTOS RÜFINO VIEIRA
secretArio-geral

vnnr.piauidigltal.pi.gov.br

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito àcomprovação de sua autentici|dade| nos respectiva
informando seus respectivos códigos de verificação.

cons

8 port

giha 8 de 8

a assinado
I i-i • 1 i



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL' , '

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encérramento do Livro Digital 'bom; característicp
conferido e autenticado por DJAKELINE PEREIRA LOPES ALBUQUERQUE,, sob a ;£ utenfiçídádíÇj
12100746940 em 03/02/2021, protocolo 200239449. Para validação ;de ;|Autentlcação! doèj
deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documeritòs do'
fhttp://www.piauídigital.pi.gov.br) e informar ocódigo de verificação. |j '' ' ' J

' i: ;i

Nome Empresarial:

Número de Registro:

CNPJ:

Município:

Tipo de Livro:

Número de Ordem:

Período de Escrituração:

01726047377

49841238349

Rdêntífica^m^Em^^^

BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA

22200522751

22063699000171

Teresina

DIÁRIO

01/01/2019-31/12/2019

AMINADAB pereira de SOUSA

NETO

CHARLES RAMOS MENEZES

GRC/0

PÍ8214/Ò l

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2021 14:07:24 SOB N
20200239449. , [[ 'l
PROTOCOLO; 200239449 DE 11/06/2020. CÓDIGOI DE^VERIFICAÇÃ
12100746940. NIRE: 22200522751.
BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA .1

DJAKELINE PEREIRA LOPES ALBUQUERQUE | •
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO i !

TERESINA, 03/02/2021 ; '

JUCEPI
"ÍpíáttiunaíionTwatormâ

I

Avalidade deate documento, se ingresso, fica sujeito à coaç>rovaçâo de sua^ auten^cidade noa respi;
I : >

lÜ

'í 't

m
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TERMO DE ENCERRAMENTO|

Piauí sob o n° 22600027544 por despacho de 16/03/2015.

Aminadab Pereira de Sousa Neto
Titular Administrador

017.260.473-77

1.492.165.565 SSP BA

I I • j • !>!«

Contém o presente livro 117 páginas, eletronicamente numeradas de I a 117,^
todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 005,|referente ao período
01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019,
da firma BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE' COLETA EIRElil,
estabelecida no(a) RJOAQUIM NELSON, rf 3585, SALA 13 ANDAR 2 , ; [.
, bairro PARQUE IDEAL, CEP 64078-625, cidade Teresina,|éstado PI, inscrita tfo
C.N.P.J. 22.063.699/0001-71 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado dç

. .1 1^1 _l A ^ f AO /A A *4 C I \ .

ir ! 'i

i •

t' c

Teresina-PI,;31 de'Dezem'bro de 2019

.! : j

Charles Ramos Men^esi ^ r
] Contador i \ j.i :V
j ;498.412.383-49'
! 1.299.255 SSP PI
' •'"CRC:8.214/dPI^'



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

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

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICÁ

Certificamos que o ato da empresa BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS
digitalmente por:

j.:." .ífVi;;?.--' ""

01726047377

49841238349

JUCEPI

Nome

CHARLES RAMOS MENEZES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2021 14:07:11 SOB
20200239449. ' ' ' >
PROTOCOLO: 200239449 DE 11/06/2020. NIRElt22200522751.

. BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA
i»tí >

DJAKELINB PEREIRA LOPES ALBUQUERQUE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

TERESINA, 03/02/2021

,. 1,, |̂ ág)ná:p^8 de 118
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

a-. =?-

li

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPEI^ÇAO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

I • '!

hCERTIDÃO N" 2161411 j

o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE; revendo os registros de
distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDl,
Processo Judiciai Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).
ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÒES DE FALÊNCIA. CONCORPATA,
RFClJPERACÃn JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL!.' inclusive nOS JUIZADOS
ESPECIAIS CÍVEIS ECRIMINAIS (JECCS), em andamento nas unjdadesJu^iciárias.do.Poder-
Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de: '' ,rr".--

RAZÃO SOCIAL:BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA ^
CNPJ: 22063699000171, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VII^ICIUS ALEXANDRE. A
ALVES li ^
ENDEREÇO: Av. JOAQUIM NELSON , 3585 SALA 13 SEGUNDO ANDAR
BAIRRO: Pq. IDEAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES: | '

Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento n° 013/2017 da Corregedoria-
Geral da Justiça do Estado do Piauí;

Esta certidão abrange apenas AÇÕ_ES DE FALÊNCIA, CONCORDATA,
INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL; T

• Os dados necessários à emissão "da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de,
exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive
quanto à autenticidade da própria certidão; . •' ^

• Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2® Grau de jurisdição do
Tribunal' de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de Instituição pública ou com a
Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitidaemiilS de Marçode 2021 às 12 h 34 rnin

Aautenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet nosite do
Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão
Negativa de 1® Instância". Certidão N® 2161411. Código verificador:
C3C7C.50619.72376.AA2DA ,

FOLHA 1 de 1
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Certidão Unificada - l®Grau
http://w\^AjpnjuI;br/themiscòrisult^certidao/é^

^Certidão Negativa Unificada
(/themisconsuita/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1® INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRÍBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação

Judicial e Extrajudicial

Número:

Código

verificador:

Requerente:

GNPJ:

Representante

legai:

Endereço:

Bairro:

Município/UF:

Data de

expedição:

Data de

validade:

Visuaiizar

Certidão

CERTIDÃO VÁLIDA

2161411 V..-

03070.50619.72376.AA2DA .

BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE
COLETA LTDA

22063699000171

MARCOS VINÍCIUS ALEXANDRE ALVES

Av. JOAQUIM NELSON , 3585 SALA 13SEGUNDO
ANDAR

Pq. IDEAL
TERESINA - PI

19/03/2021 12:34:52

18/05/2021

Clique aqui @ (/themisconsuita/certidao
/pdf/2161411 -1 c9d621 d8828f29026988c28e745e996)
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r

of2

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí- TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da hfòmiaçâo e Comunicação; STIQ

'7

í I

, j: n-i-;
I

'•I

'-• - • ;;
!i "Í'í ;j-

; " i.i- 1- - V- 'M-'' " '

, r;--, ("i -7

JJji 1^7,-

• '>ü" r

\9mi2m 12:40



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ ,
DISTRIBUIÇÃO DO 1° GRAU DA COMARCA DE TERESINA -DISIGRATER
PçaDes. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral- Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina -PI -www.tjpi.jus.br ,j

Certidão N° 3849/2021 - PJPI/COM/TER/FORTER/DIRFORTER/DISIGRATER
, I

CERTIFICO A REQUERIMENTO DE PESSOA llNTERESSADA, QUE NA
COMARCA DE TERESINA-PI, EXISTE SOMENTE 01 (UMA) CENT^ DE DISTRIBUIÇÃO E
REGISTRO DE 1° GRAU, FUNCIONANDO NO FÓRUM CÍVEL E CRIMINAL DES. JOAQUIM
DE SOUSA NETO. | ,}

CERTIFICO AINDA QUE APARTIR DE 27.03.2017[ ,DATA DA IMPLANTAÇÃO
DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO, DESTE TRIBUNAL, NA COMARCA DE TERESINA-PI,
TODAS AS AÇÕES DE NATUREZA CÍVEL COMUM, INCLÜINDO-SE AS CLASSES
CONCORDATA E FALÊNCIA, E RECUPERAÇÃO IJUDICLAL, E EXTRA
JUDICIAL, PASSARAM A SER PROTOCOLADAS DIRETAMENTE NO SISTEMA PJE PELO
advogado CONSTITUÍDO OU DEFENSOR PÚBLICO SEM A INTERVENÇÃO QESSA

, CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO 1 " GRAU, EXCETO NOS CASOSjEM QUE AS PETIÇÕES DA
REFERIDAS CLASSES PROCESSUAIS, CONTENHAM SOLICITAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO. POR
DEPENDÊNCIA AAÇÕES QUE TRAMITAVAM NO SISTEMA THEInIiIS EM DATA ANTERIOR A
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO:' '

TERESINA-PI, 16 DE MARÇO DE 2021. !; , . ' V::!

seílg
assinatura '
etetrdntca

"'

Documento assinado eletronicamente por Maria de Lassalete da Silva Sousa;i
Analista Judiciário / Área Judiciária, em 16/03/2021, àsil4:26, conforme art. 1°^ III,
"b", daLei 11.419/2006. !• ;

Aautenticidade do documento pode ser conferida no site | ^ |
http://sei.tjpi.ius.hr/verificar.php informando ocódigo verificador 2276119 eocódigo
CRC9EE64E1B. i r «
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CNPJ 22.063.699/0Ó01-71

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5"a" do Edital)

REF.: TOMADA DEPREÇOS Ns 05/2021 . {,;
PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DOS PATOS - MA

telii •

ii!

AEmpresa BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLp"ALTDA em cumprimento ao Item 5.2;5,| alfnp "a" j j.
do edital da TOMADA DE PREÇOS n"Ó5/2021,-declara Oseguinte: '' '

. Estar ciente das condições desta licitação eque assume responsabilidade peia áutentlcidade dè tolos H;. "í]'
'•: ri:-

:1: i 'ii;
os documentos apresentados;

IPIa
2. Oue executará os serviços de acordo, com 0|proieto básico eas especificações técnkas forn|eC|idas |pela; j'
Prefeitura Municipal de São'Joãò'"do"s"Patos/MA, disponibilizãndõ" pessoal técnlcq éspedaiizado !e qu 2,

tomará todas as medidas,para assegurãrum''c6ntroie de qualidade ade^qíiadõ,"

t:í

I 1 [ .?rF- i.f . , .
3. Que manterá no serviço;-em; tempo integral, o proflsslonai-indlcado para fins de comprovação de j,

jiPF'"'

•"Qualificação técnica,"admitirido-se asubstituição por profissional de experiência equivalènt^.ou superior,
i ;rAlVD~fãfõitMrã'Mii'nirinal Hp Inãn Hns-Patos/MA! i l'l '! !

.1'!

. Teresina (Pi),-24 de março dé 2021. ;

|1

I I

i '

J

I J.

EMANUEL KENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA ESILVA i' .
L I PROCURADOR--

I I

114493

1 ~1
RG;^14493 SSPfPl CPF: 039.235.733-08

í. i ^
r" J

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresina - PI

E-mail: brasilconstrutorabrasil0001@hotmail.com ;

' nr

IV I •

i rt!"
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BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLÉÜ ^ÍJDA
CNPJ 22.063.699/0001-71 i '

' I

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PATOS IMPEDITIVOS DA HÁBlLITAÇÃp '

REF.: TOMADA DEPREÇOS Ns 05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

i '!

i I .( !

',V

j ; .,

Aempresa signatária BRASIL CONSTRUCOES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA, Inscrita no ÇNPJ soj) Oih
22.063.699/0001-71 sediada na Av. Joaquim Nelson, 3585 sala 13 Parque ideal Teresina-PI, por seu repijesentante i'
legal declara, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 32, %2.9, da Lei Federal n.9 8.666/93, que até apresepte
data nenhum fato ocorreu que aInabilite aparticipar da TOMADA DE PREÇOS 05/2021, eque contra ela nSo existe
nenhum pedido defalência OU concordata.

Declara, igualmente, conhecer, na íntegra oEdital eseus anexos eque submeteja todos os seus ternr 0S\ .] I ,

. Teresina (PI), 24 de marçode 2021.

- )

EMAN0ÊLKENNEDYBARROSO DE OLIVEIRAESILVA
r - - -.PROCURADOR'-- -

' RG: 5014493 SSPrPI CPF: 039.235.733-08

- -c 'O

' - í l 'p |-te ,

1 '1
L. -

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresiha - PI

E-maíl: brasilconstrutorabrasil0001(§)hotmaiLcorh'

i i

i I

I 1 I M

I ,

, ! 1-. ' ;
1 í .n' í

• i
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CNPJ 22.063.699/0001^71;

DECLARAÇÃO

REF.: TOMADA DEPREÇOS N® 05/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

ii:!- s

pi, 5

•! i :í •,

• ;i'

ilf I, ! I
i,i 1» .''j ' i '1

;L{ lii
•« V I' '

• ! f'li
;;;

Liii'
I . 1

AEmpresa >BRASIL. .CONSTRUCOES. ESERVIÇOS DE COLETA EIRELI, |CNPJjj Ji.s
22.063.699/0001-71; Por seu representante legal, declara perante aPrefeitura Mun|cipai .dè j
São João dos Pasto-'MÀ, que 'para fins do disposto no inciso Vdo art. 27 da Lei Federaljn;'
8.666/1993, que nap emprega,menor de dezoijto anos em trabalho;noturno, perigoso,,ou ;•
insalubre e não emprega menor de dezesseis ands,'salvo na condição de aprendiz, admitida 5 !
partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do" lncisO|XXXl!l do ""Art., 7''|Cla Constituiçãp Fe lep| 1j
de 1988. -

Teresina (PI), 24 de março dè 2021. -

EMANUEL KENNEDY BARROSO DE OLIVEIRA ESILVA
—- - -- - -procurador

• RG: 5014493 SSP-Pl CPF: 039.235.733-08

-r'

Av. Joaquim Nelson, 3585 - sala 13 - 2° Andar - Parque Ideal
CEP: 64.078-625 - Ed. Adelaide de Freitas Saraiva - Teresína - PI

E-mail: brasilconstrutcrabrasil0001@hotmail.corh < I.

t li'



JUCEPI

Governo do Estado do Piauí j
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comerciai do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIWIPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SjNREM

Certificamos queas informações abaixo,constam dosdocumentos arquivados »

?IAUI

Nome Empresarial: BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LTDA ' |
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

i' í • '
t

, i

1 .1 .

Protocolo:

! 1
• i '• i

PÍC200096'' j• 1332

NIRE (Sede)
22200522751

CNPJ
22.063.699/0001-71

Data de Ato Constitutivo
16/03/2015 1' ;

Início d<

11^3/20
' '' i

1Átlvldàc

F
Bi «

Endereço Completo
Rua JOAQUIM NELSON, N® 3585. S

1'

iMA 13 ANDAR 2, PARQUE IDEAL - Teresina/Pl - CEP 64078-625

1

1 1
'

•1 !• r
.• ! 1

i: ! :'"m i

;l !
! 1

li '

-OLETA DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS (SERVIÇOS DE COLETA ETRANSPORTE DE LIXO URBANO) COLETA DE R^SIDUOsIpERI
COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS QUALQUER ESTADO FÍSICO (SOLIDO, LIQUIDO, PASTOSO, GRANULADO)). TRATAMENTO E !
DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS( DESPEJO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLA
VAZADOUROS). TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS(TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS RERIÇOSG
QUALQUER ESTADO FÍSICO (SOLIDO, LIQUIDO, PASTOSO, GRANULADO, ETC.)), DESCONTAMINACAO EOUTROS S^VlÇpS|DE G
DE RESIDUOSfLIMPEZA DE SOLO CONTAMINADO), CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE URBANIZACAO RUAS.PWCAS ECAL'
OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO( SERVIÇOS DE CHAPISCO), ATIVIDADES, DE LIMPEZA NAOiESPECIFIÇADAS
ANTER10RMENTE(CAPINA, CAPINACAO DE RUA, L0GRAD0UR0).AT1VIDADES RELACIONADAS AESGOJO, EXCETO ^
REDES.IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DEPRAGAS URBANAS. - • ;

Capital Social
R$970.000,00 (novecentos e setenta mil reais)
Capital Integrallzado
R$970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) .^SvPO '>0

, I Porte I
EPP (Emçresa de Pequerio

JPorte) i I

30S0S(

DÀOU
?;EM
ESTÃO
DÀDAS,
!•,

I Fràzó dè DÚ
I jrjdéte>min
.lí

I 1

ação
rio.

Dados do Sócio
Nome

AMINADAB PEREIRA DE
SOUSA NETO
Nome

MARCOS VINÍCIUS
ALEXANDRE ALVES

CPF/CNPJ
017.260.473-77

CPF/CNPJ
066.981.523-31

' . ; l \ c!. • i' •'! i -LÍ.. L
Participação nocapital' ,_Espécie désócio '* • Administrador ; ' s*T>!rôiiio.cíQ
R$960:30Ó,ob • v;.-- Sócio'I si .1 . i'' •r'*''-?!'- }

.Párticípaçâo no capital .jÇEspécIe ^^ócio,
5'R$'9;700,qO ^ • :: "V , •• sócio x "

Administrador

Tiandato

Tiandato

lados do Administrador
lome

mMINADAB PEREIRA DE SOUSA NETO
Nome

MARCOS VINÍCIUSALEXANDRE ALVES

Ultimo Arquivamento
Data

23/02/2021

PIC2000961332

Numero

20210098210

IA.:

^PF—
S vf^'0li'260:473l773^^2^, ,, ,,
^ Térm,i^do maridato

LljTérmlno do mandato

.asa,..
?r066:981'.523-31»n'

/,i -->u.Ato/eventos,^,vsi
w-V ;223T223-- BALANÇO

MATEUS FR/\NCISÇO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

• • t.í 1" • - ! ;
Esta certidão foi emitida automaticamente em"*24/03/2021, âs n :29:13 (horário de Brasília). • \

Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.piauldigltal.pl.gov.br, con ocódigo SFYZXHUX

.. i

^i^iiàçãoi
I jAtlV^;
! Status

SEM STATUS

1. t/íií- i

Idel



y^EP/

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as Informações abaixo conslam dos documentos arquivados I j i
nesta Junta Comercial e sãovigentes nadata dasuaexpedição. I

í I

! I

i.'i \ '• •

PIAUI4^

!í ;
r' ' í''. I

í' . Mil

4? líií
Certificamos queBRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LIDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: PIC2000959205

NIRE 22200522751

CNPJ 22.063.699/0001-71

•ndereço Completo JOAQUIM NELSON, N® 3585, SALA 13 ANDAR 2, PARQUE IDEAL -Tereslna/Pl -CEP 64076-625

Descrição

BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS EDE NOME EMPRES^IAL
TRANSFORMAÇÃO " '

•BALANÇO I •
BALANÇO '
BALANÇO '
ENQU/VDRAMENTO DEEMPRESADE PEQUENO PORTE
ALTERACAO DEDADOS E DENOME EMPRESi^l/\l; í
TRANSFORMAÇÃO
TRANSFORMAÇÃO

ALTERACAO DEIDADOS (EXCETO NOME^
EMPRESARIAL)
BALANÇO II li

, Situação,

'i iATIVÁl I'
>i iStatus[i,:'
SEM STATUS

í ui' >-

Ato

223

002

002

223

223

223

316

091

091

002

002

223
307

002

002

315

080

Número

20210098210
22200522751
22200522751
20190342986
20190194561
20180273884
20180143123
20180108034
20180108034

20180107950
20170340775

20170153959
20160342082

20160342074

20160097045

319944
22101120671

Arquivamèntos Posteriores

Data

23/02/2021
29/04/2020
29/04/2020

22/08/2019 - • -
11/06/2019 •
29/08/2018

09/05/2018 ,
09/05/2018

09/05/2018

09/05/2018

28/08/2017

j í-í'Í'Í!

PIC2000959205

07/04/20170
20/12/20Í6

V

20/12/2016 _

L-10/07/2016
I. . -

^16/03/2015 - -
j'_"",hl6/b3/2015

00 P
fREENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

' EMPRESA DE PEQUENO PORTE ! !
ALTERACAO DEDADOS (EXCETO NOMEj-: f j ü í!

"^EMPRESARIAL)! ; ! t j-'í 'A
'ALTEF^CAO DE DADOS (EXCETO NOME
'empresáriad:

, 'ENQUAÍDR/VuIENTO de microempresa
IinscriçAo

'•j -•í -

Esta certidão foi emitida áCitomaticamente em24/03/2021, às12:37:l4jíhòrário déBrasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://wwvv.piáuIdigltal.pI.g^.br,-com ocódigo 5SE2GY5A. |

V

MATEUS F,RANCISCOSANTOS,RUFlNO.yiEli^^

•í

'V V

15

: h I
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PROGRAMA DE PREVENÇC
''̂ DE RISÒÒS AMBIENTAIS

V

à

BRASIL Construções e serviços de co

ÉS

-ETA LTDA

TERESINA - PIAUÍ
MARÇO/2021



3.

4.

5.

brasil CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETÂ

5.2

5.3

5.4

5.5.

5.6

5.7

5.8

PPRA

Pr^ograma de Prevenção de Riscos Ambientais

SUMÁRIO

1. Qualificação da Empresa .

2. Funções existentes na Obra

Fundamentado legal e objetivos do PPRA
Riscos Ambientais

Etapas de desenvolvimento do PPRA ^

5.1 i Antecipação ao Risco

:í.- 'r-

Reconhecimento do Risco

Metodologia de Ação do PPRA

Cronograma de Ação do PPRA

Avaliação dos Riscos

Monitoramento

Divulgação de Dados

:Registro de Dados do PPRA
6. Atribuições da^empresa

I

7 Responsabilidades dos trabalhadores

8 Ficha de E.P.I |

9 Recomendações Gerais do PPRA

lOConclufeão.

LIDA



1. Qualificação da Empresa
I

I,

RAZÃO SOCIAL; BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETÁ LIDA

Rua Joaquim Nelson, 3585 - Sala 13 - Z-andar -

Parque Ideal - 64.078-625

Tereslna - Piauí - '

CNPJ: 22,063,699/0001-715

DETALHAMENTO DO SERVIÇO: I

!'
> SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COMPREENDENDO OS

SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA DE VIAS PÚBLICÀS E COLETA DE
RESÍDUOS DÒMICILIARES, i

N° de empregados: 150 (cento e cinqüenta).

Atividade Principal:

Coleta de Resíduos Não - Perigosos.

Classificação Nacional de Atividade Econômica: 38.11-4-00

Gr^ de Risco: 03 (três)

/í

j



2. Funções Existentes X Atividade Básica
' 1
1 1 . 1
1 • •

j

i' DESCRIÇÃO DE ATlvSlfflsV l
if" V ' ^ "í'

1

í

GARI
f

l

Os trabalhadores nos serviços de coleta de, resíduos, de
limpeza e conservação de áreas públicas coletam
resíduos domiciliares, resíduos sólidos dê serviços de
saúde e resíduos coletados nos serviços !de limpeza e
conservação de áreas públicas. Preservam as vias
públicas, varrendo calçadas, sarjetas le calçadões.
acondicionando o lixo para que seja, coletado e
encaminhado para o aterro sanitário. Conservam as
áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes,
viadutos, muretas e etc. Zelam pela segurança das
pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de
trabalho. Trabalham com segurança, utilizando
equipamento de proteção individual e promovendo a
segurança individual e da equipe. !

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS'

Auxiliam no serviço de limpeza através da campina com
retirada do material , Zelam pela segurança das pessoas
sinalizando e isolando áreas de risco 1é de trabalho.
Trabalham com segurança, utilizando equipamento de
proteção individual e promovendo a segurança individual e
da equipe. Entre outros serviços pertinente^

•j

MOTORISTA

Transportam, coletam e entregam cargas em geral;
guincham, destombam e removem veículos avariados e
prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas
e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar /t
inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além úJ/
verificar documentação de veículos e de cargas. Definei#
rotas e asseguram, a regularidade do; transporte. IL
atividades ^ão desenvolvidas em coriformidade com
normas e procedimentos técnicos e de segurança

1

FISCAL DE EQUIPE
1

Supervisionam equipes de trabalhador^ na limpeza,
varrição, coleta de resíduos sólidos urbanos, manutenção e
conservação das áreas urbanas do município. Elaboram
documentação técnica e controlam recursos produtivos da
obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e
equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da
obra tais como inspeção da qualidade ,dos materiais e
insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e
movimentação dos materiais e sobrje medidas de
segurança dos locais de serviço, atentos' sempre com a
^gurança e omeio ambiente de trabalho |



3. Fundamentação legale objetivo do PRRA
I

I

ANorma Regulamentadora n° 9- NR 9- da Portaria n® 25 de 29.12.94, estabelece
a obrigatoriedade! da elaboração e implementação por parte do empregador do
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA-visan|do apreservação e
aintegridade dos trabalhadores, através da antecipação, recontlécímento, avaliação e
conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes, ou que venham a
existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e
dos recursos naturais.

Esta Norma Regulamentadora estabelece os parâmetros rtilnimos e as diretrizes
gerais no campo Ida preservação da saúde e da integridade física do trabalhador a
serem observado^ na execução do PPRA, podendo estes parâmdbos ser ampliados
mediante negociado coletiva de trabalho.

o

Este Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

desenvolvido em Iconsonância com o Mapa de Riscos e o PÇMSO - Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional da empresa, e ainda, fern total obediência às
Normas Regulaméntadoras de Segurança e Saúde do Trabalho; contidas na Portaria
3.214/78. 1^

! íV
ABRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA LibÁ implementar

considerará como atividade permanente as orientações eas cléterminações coisas
neste Programa de Prevenção de Risco Ambientais -PPrÁ! Este Program^erá
implantado e monitorado em todos os setores da empresa pe a Comissão Intema de

I - *

Prevenção deAcidentes - GIPA^du designado.

- í 5.q; 4;, Identificá^p dós Riscos Ambiente

Higiene ocupacional

Éa ciência e arte dedicada à prevenção, reconhecimento, ziváltação é contro^ dos
riscos existentes ou oriundos no^pcais de trabalho, os quais podenii prejudicar asaúde e

7 PPRA, deverá ser

•1" •

I I

o bem-estar das pessoas no t

melo ambiente em geial.

I ' '

enquanto considera os possíveis impactos sobre o

\j ..V.. I I



Riscos ambien^is
I, ]

Para efeito da NR-9, item 9.1.5, que trata do PPRA, são' considerados riscos
ambientais os agentes físicos, qüimicos ebioiógicos que, em fuii^o de sua natureza,
concentração ou intesnsidade e tempo de exposição, forem capazes de causar dano à
saúde do trabalhador.

São diversas formas de energia a que pòssáni estar expostos
Devem ser considerados, durante as avaliações, os agentes físicos
nas seguintes formas de energia:

*Ruído; !

*Vibração;

* Pressões Anormais;

*Temperaturas Extremas;

Radiações íonizantes; Radiações Não-lonizantes;
* Infra-som;

* Ultra-som.

os trabalhadores.
1 !•
que se apresentam

A" '! • 'Sao as substancias compostas ou produtos que possam penetrarj no organism
via respiratória, ou pela natureza da atividade de exposição possarji tèr contato através da
pele ou serabsorvidos pelo organismo por irigestão:

*Poeiras;
i

* Fumos; i
! •

* Névoas;

* Neblina;

* Gases;

*Vapores.

•jà, .'•"i", J - 'f "f •

r



São os seguintes, agentes biológicos que se apresentam nas formas de

microorganismos e parasitas infecciosos vivos e suas toxinas, tais como:

*Bactérias: '
i

*Bacilos; | I
*Parasitas; !'
*Protozoários - j> .
* Vírus. I

d) Riscos Ergonômicos

São ocasionados ponesforço Intenso;

*levantamento e transporte manual de peso;

* exigência dé postura inadequada;

*controle rígido de produtividade;

* imposição de ritmos excessivos;

*trabalho em turno e notumo; I
*jornadas de trabalho prolongadas; '^ -
*monotonia erepetitividade; |,
*outras situações causadoras de estresse físico e/ou psíquico.

São ocasionados por arranjo físico inadequado, maquinas 'e equipameritos sem
proteção, ferramentas inadequadas-oü defeituosas, iluminação Inadequada, el^ricidade,
probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento |•inadequado, animais
peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuirl pára a ocorrência de
acidentes. ! 11

I •

II

• De acordo com as modalidades de risco acima especificadas,
mencionaremos apenas as que realmente existirem, oor anribiènte vistoriado.



I, I !

RECOMENDAÇÕES

COMPREENDENDO

COLETA DE RESÍDU

DE SEGURANÇA PARA SERVIÇOS DÉ LIMPEZA PÚBLICA,
OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E CAPINAj DÉ VIAS PÚBLICAS E
lOS DOMICILIARES.

PRINCIPAIS RISCOS DAS ATIVIDADES

RISCO

RUÍDO

ACIDENTES DE

TRÂNSITÒ

ERGONÔMICO

químico

CHOQUE ELÉTRICO

ESMAGAMENTO,• I • »

CORTES. CONTUSÃO

BIOLÓGICO

t. r

MEDIDAS DE CONTRQLg

Inspeção e Manutenção de máquinas e équipamentos,
uso obrigatório dos EPI inclusive

(protetor auricular tipo concha).

Planejamento,, adequado, Sinalização de segurança,
í'' ^'proteger os locais de trabalho jcom; (cones, fitas,
!' i ' I 'placas, etc), Atenção com a movimentação de veículos

e pedestres. Mi

Treinamentos e Infónnáções.
Uso de E.P.I ( luva de nrtrilon,^

e/ou químico, óculos, bota de

infonnações sobre os resíduos coletados. Observância
iM'as normas e procedimentos de isegurança , Placas

Indidatívas,, Atentar movlmenta^òj
circulação, trabalho em equipe.

respirador descartável

pyc, ) treinamento é

^esobstruir vias de

Obsen^ãr projetos, atentar para redes elétricaí
11 11 •. '

existentes, analise preliminar dejrisco, uso de EPi
Observar normas de segurança, jAtenção redo^aa,
Operador sinalizar eavisar suas intenções, trabalhem
equipe.

Uso de E.P.I ( luva de nitrilon,

e/ou químico, óculos, bota de'ipvc, ) treinamento e
ri'informações sobre os resíduos cotetados! Obseh/ância

as normas e procedimentos cie jseguránça , Placas
Indicativas, uso de máscara desUrtável, álcool em gel
70%, água esabão próximo as eiiuipes dé trabalho.

.. j\

.... 4'

respirador descartável
'i 1



3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO PPRAi

3.1 -ANTECl =»AÇAO AO RISCO

A BRASIL CONStRÜÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LldÁ desenvolve suas
atividades na área d^ : LIMPEZA PÚBLICA, COMPREENDENDcl OS SERVIÇOS DÉ
VARRIÇÃO E CAPINA DE VIAS PÚBLICAS E COLETA DE RESÍDUOS
DOMICILIARES, oarranjo físico dos equipamentos, móveis e máquinas obedecem as
normas vigentes de segurança .

Na elaboração deste PPRA, foi realizado uma:
I I

✓

✓

Análise das operações desenvolvidos na empresa;
Ariállse de projeto da edificação; J '

Verificação do lay-out dasmáquinas e equiparhentos;
Análise dos postos de trabalho;

Identificação e análise dos riscos ambientais e operacionais;

Durante esta ètapa de antecipação, foi vistoriado todos cs métíj^s eprocessos
de trabalhos desenvolvidos na empresa, inclusive com uma, inspeção rigorosa nos
equipamentos, máquinas, ferramentas, pisos, cobertura, 'ijupiinação, instalações
elétricas, gabinete sanitário, ventiiação, mído, contaminantes ambientais, sinalização e
distribuição de extintores de incêndio, visando com isto, idéhtificar a existência de
algum tipò de risco ambientai, faiha ou situação que possáj gerar um acidente cio
trabalho ou uma doença ocupacional ou ainda, a ocorrência jde prática de atos
inseguros cometidas poralgum trabalhador.

' ' ' ' ///Estas informações serviram de base para as recomendações das m^das de
proteção adequadas, de forma coletiva ou individual, com afinalidade de ^minar ou
neutralizar qualquer tipo de risco existente no ambiente de tratlalho, objetivado ainda,
aprevenção de acidentes ede doenças decorrentes do traliáihp, de modo atornar,
permanentemente,,compatível o trabalho realizado, priorizando a'higiene no ambiente
de trabaiho com aprestação da vida ea promoção da saude| dos empregados da
erhpfesa.

I I

i i

6-



3.2-RECON ^ECI^/IENTO DO RISCO

O levantamento ambiental assim como a análise das atividades e operações
desenvolvidas pelos trabalhadores da empresa serviram corrlò reconhecimento para
identificar a presença dos agentes ambientais, ou seja. a existência dos' riscos físicos,
químicos, biológicòs, ergonômicos e de acidente, inclusive, procürando detectar nesta

I í >etapa as,fontes geradoras e os meios de propagação destes riscos. Foram analisados

diversos dados èxistentes na empresa, tais como: dados médicos ocupacionais sobre
possível comprometimento da saúde dos trabalhadores em (decorrência do trabalho

praticado; CAT - Comunicação de Acídentes^dó Trabalho; Mapa de Risco Ambiental e
I I • ; ,

ainda, feito uma inspeção das medidas de controle já existentes na empresa. As
informações colhidas nesta inspeção subsidiaram aelaboraçãó;deste Programa.

Nesta fase de identificação ou de reconhecimento dos riscos procürou-se seguir os
seguintes preceitos:

^ Análise das diferentes operações e processos para identificar a
presença de agentes físicos, químicòs biológicos ou ergóriômicos que possam
prejudicar a saúde dos trabalhadores, estimancío iainda, o grau de
potencialidade do risco; ji /

^ Baseado nas informações acima foi definido; así jprióidades de
monitoramento econtrole ambiental necessário; j ^

^ Avaliação, sob o ponto de vista da higiene industrial, dos processos
produtivos e os equipamentos existentes, visando o'|adequado controle (30s
potenciais de exposição. j

Higiene do Trabalho ou Higiene Industrial: éaciência ej aarte que se dej/iia ao
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais (químicos, físicos,

I 'biológicos e ergonômicos) que podem ocasionar alteração na saúde, conforto ou
eficiência do trabalhador.



3.3 - METODOLOGIA DE AÇÃO DO PPRA

Constatandc-se a presença de um risco ambiental/ocuRáciòna! durante'á fase de
reconhecimento. e se este risco ultrapassar o valor do llimite de Tolerância (LT)
detenninado pelas normas brasileiras de segurança, ou ainda, mesmo sem ultrapassar
oLimite de Tolerância, mas, asituação do risco requerer unia a^o imediata, medidas
de controle deverão seradotadas obedecendo a seguinte hiefarquíai

MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Hierarquia dé Pibcedimentosi

^ 1. Medidas que eliminam ou reduzem a utilização ou formação de
agentes ambientais prejudiciais ásaúde; !

^ .2. Medidas que previnam a disseminado desses agentes nb
ambiente de trabalho: ! ^

^ 3. Medidas que reduzem os níveis de concentração destes agentes no
ambiente de trabalho;

^ 4. Medidas administrativas ou de organização do traoalho;

I )

^ 5. Medidas de caráter individual - indicação, dé BPVs.

3.4 - CRONQGRAMA DE AÇÃO DO ^PRA

Oprazo de execução de cada meta estáespecificado dentro do:

Planejamento Anual de Segurança

da j ,
BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

Estabelecimento de Metas - Cronograma de Implantação e Manutenção



Medidas de Controle: AEmpresa BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE
COLETA LTDA ! - além de fornecer gratuitamente oequipamento de proteção
Individual - E.P.i, recomendado, deve se preocupar que

j I I ^ * f-—'•••—• WWJMadequado ao risco eà atividade desenvolvida pelo trabaltiador. Este equipamento
deverá estar em perfeito estado de conservação efuncionanjer^to eainda, apresentaii
em caracteres indeléveis e bem visíveis, onome comercial da èmpresa fabricante do
EPI ou oseu importador, e. onúmero do Certificado de AprpJação -CA . expedido
pelo Ministério do Trabalho. Deve também.'além de tomájlp'óbrigatório. treinar os
trabalhadores sobre o seu uso adequado e substituí-lo
extraviado.

Equipamentos Recomendados (Ilustrações)

este equipamento seja.

OCULOS INCOLOR OU PRETO

UNIFORMES

quando danificado ou
I .

11

' ,COPOtfttERO{PVC]

PROTETORES AURICULARÈS (CONCHA eOU PLUG) ^

RESPIRADORES QUÍMICOS

.fl Ú •

mia
rEspiradoresõ EIS LUVA DE RASPA LUVA NITRILON

X



r ^

OTA COURO BOTA PVC

KIT COVID-19

Meta 02 : Equipamenfos de comhgte à incêndio

Medidas de Còntrolp: aempresa deverá dispor nos amblent^ de trabalho agentes
extintores com as seguintes recomendações; os extintores de incênÍJj/deverão estar
permanentemente; desobstruídos e sinalizados, colocado;s |[em locais de fácil
visualização eonde Haja menos probabilidade do fogo bloquear s^u acesso. Olocal do
extintor de incêndio deverá ser assinalado na parte superior! prir um circulo ver2o
ou por uma seta larga vermelha com bordas amarelas. Tambem[ deverá ser plnti^ de
vermelho, embaixo do extintor, no.piso,-ama área de 1mxík Aaltura m£a de
fixação do extintor deverá ser de 1,6,0 metro, de sua parte sup|ribr ao piso . /

• !f /

Recomendações oara o.t aaente.s extintnmc-
I I

1 f •

1: aárea em baixo dos extintores deve ficar permanenterr ente desobstruída;
2: aempresa deve imediatamente treinar trabalhadores no^fliànuseio de extintores

e práticas depreyençfto cdntra incêndio;
3: Quinzenalménf^el ser inspecionados os extintores Ide^cêndio levando e

conta os seguintes IteA^lftlade da recarga, estado físico do ;é)|tintoreda mangueira,
pressão interna, sinalizgçaovq situação dè localização;

I 11

o



I I ,

4: Os extintores da Empresa deverão ser recarregadòs anualmente', mesmo sem
ter sido usadoem combate a princípios de incêndios;

i ' '
Q 3S. É proibido fumar em todas as instalacõés da empresa

Meta 03: Sinalização de advertência e segurança

11

I < I »

Medidas: toda os setores da Empresa BRASIL CONSTRlllÇÕES E SERVIÇOS
DE COLETA LTDÀ deverão ser sinalizados através de cartazes, placas ou setas,
com o objetivo de advertirperigos, tais como:

^ Riscos de Eletricidade;

Risco de perfuração e/ou corte;
^ Risco de quedas;

^ Risco de Atropelamento;
I

^ Risco Químico;

^ Risco de desabamento;

Probabilidade de incêndio ou explosão;
^ Proibição de fumar;

1, 1

1 I (

I li

I ;

PLACAS DE SINALIZAÇÃO (Ilustrações)

ÁREA RESTRITA
saaEHTE
PESSOAL

AUtCfá£AfiO
li

I

SfiTEQUEOAS, I
ANOENÜO j

CÜRSA '

ÊXTIÍfTOfi

OEWCCKOO

Ü3E ,
CftlÇAIKSSCE gfcjJ
sesvíAsçjk
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mmwmm 1

USE

LUVAS
uso

.

OBRIGATÓRIO
DE E.R(s

PRIMSROS
SOCORROS'

COLETA SELEI (VA
COLOQUE CAOA

UXOM) RECIPIENTE
CORRETO

I .

I I

uso

OBRIGATÓRIO I
OEMÁSCARA

Meta .04: Eràonomia

tiiuim;
ESTEJA ATENTO
AS NORMAS E

AVISOS DE

SEGURANÇA

ATENÇÃO

tll
I USE 'j

MÁSCARA'

[ii^'
\ PASSE
ÁLCOOL GEL

1-

Definição: são ações que permitem a adaptação das
características psicofisiológicas dos trabalhadores, de mod
segurança e desempenho eficiente no trabalho.

Omédico do trabalho da empresa deverá periodicamente inspeciç^ar o
desenvolvimento das atividades dos trabalhadores em seus respectivos^ostos
de trabalho, visando principalmente, a análise ergonômica do mobiliário, do
posicionamento do trabalhador em relação ao seu issénto. àsua bancada ou
equipamento e, do desempenho físico individual de cLdá,trabalhador.

condições de trabalho

o a proporcionar confc

Medidas Ergonômicas;

Atividades com movimentação ou transporte manual \egular de pesos:
proibir a realização por trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer
sua saúde ou sua segurança; o trabalhador deve receber treinamento quanto
aos métodos de trabalho que deverá utilizar, com Ivistàs a saiyãgvardar sua
saúde e prevenir acidentes. l .



Ativida.des em que os trabalhos são realizados dei pé , colocar assentos
para descanso em locais em que possam ser utilizados pelos trabalhadores
durante asipausas. I '

I

Os trabalhadores que permanecem sentados

trabalho (ojaerador de máquinas/encarregados e secretário administrativo, entre
outras) devem serorientadas sobre posicionamento Idos membros superiores e
inferiores, posição da coluna cervical em relação ao:encosto da cadeira. A
cadeira deverá ter altura compatível com o próprio equipamento

Elétrico/eletrônico e com as características 'físicas individual do
colaborador. ! •

Atividades com sobrecarga muscular estática

retomo ao trabalho, após qualquer tipo de afastamento por período igual ou
superior a, 15 dias, a exigência de produção deverá permitir um retorno
gradativo das atividades aos níveis anterior ao realizadoiantes do afastamento

i ^ I ,

ATENÇÃO; periodicamente a empresa BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS
DE COLETA LTDA , deverá realizar palestras com temas relácionados com agentes
ergonômicos nos diversos locais de trabalho, tais como;

durante toda jornada dé

pu dinâmica, quando do

V

✓

✓

-/

índices de Tolerância Auditivas, Perdas Auditivas;p'''̂ ^
Transporte manual de pesos;

Postura inadequada no local ou posto de trabalho;

Operações em-rítrho excessivo ou repetitivo, i I

Efgònomia aplicada ao trabalho e/ou trabalha^ór
! *D.O.R.T (Distúrbio Osteo-muscular Relacionado ;ao Trabalho)

CÍDvid-19.

Meta 05: Máquinas - Equipamentos

Medidas de Controle; realizar diariamente check-list e inéjDeçõesVde segurança, a
fim de que não seja permitido que máquina/equipamentos e ferramentas defeituosas ou
inadequadas ao trabalho possa vir aser operadas ou manuseadas pelos funcionários
da empresa ou de terceirizadas (Instalações elétricas, dé m̂anutençã^/n^ntagem.



entre outros). Executar um programa de controle das ferráméntás de modo que não
haja improvisação de seu uso e, recuperarou substituir as ferramentas danificadas.

Recomendação:

^ máquinas e equipamentos elétricos çieverão ser aterrados
eletricamente;

I I '

Meta 06: Armazenagem - Estocaaem

^ Todo e qualquer material armazenado deyeráiser disposto deforma a
evitar a obstrução de portas, equipamentos cpntrà incêndio, saídas de

emergências, etc. I

^ .O material empilhado deverá ficar afastado das estruturas laterais do

prédio a uma distância de pelo menos 50 centímetros;

✓ O armazenamento deverá obedecer aos requisitos de segurânça
levando emconta os tipos de materiais armazenados ou empilhados

Meta 07: Providências Diversas

As instalações sanitárias da empresa deverão ser submetidas Mprocesso
permanente de higlenização, mantidos limpos e desprovidos de odores/p aparelho
sanitário deveráidispor de assentos eos portas-papéis jcontendo tampas. Aárea
destinada a banhos, além do chuveiro deverá ter suporte para sabonete e cabides para
roupas. Diante da peculiaridades dos serviços e atividades desempenhadas pela
empresa BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE cÒiLÈTA LIDA quando da
inexistência dos' mesmos, a empresa deverá dotar seus canteiros de ob^a com
banheiros químicos.

Deverá ser fornecida aos trabalhadores, lágua potável e fresca,
preferencialmente, em bebedouros de jato inclinado] |e,'èm quantidade superior
a250 ml por hora/homem/trabalho. Em caso de uso jdeiçopo, estes deverão ser
individuais, devendo existir suporte apropriado para á^uarda dos mesmos.. ^



' I

Material de FTimeiros Socorros: a empresa deverá rránter em suas instalações
uma caixa de primeiros socorros com a finalidade de realizar Um atendimento rápido
em caso de pequenos acidentes. I

Material Básico de Primeiros Socorros !

Povldine ,Agua Oxigenada; Soro Fisiológico; pòvidine; curativos adesivos;
curativos gaze; ataduras; esparadrapo; algodão;

3.5- FORMA DE AVALIAÇÃO DO PPRA

luva, tesoura; pinça.

Os Riscos Ocupacionais foram avaliados de forma qualitativa é quantitativa.
I'

Qualitativamente foram analisados os ambientes de^tf^alho e as operações
desenvolvidas, procurando identificar "In loco" os riscos Ambientais ou de acidente,
porventura existente. Esta avaliação fundamentou as medidas de controle propostas
no Cronograma de Ação deste PPRA. !! ''

Quantitativamente foi avaliado o nível de ruído utilizando-se um decibelímetro
digital - modelo THDL-400 - número 1604 -fabricado pela INéTRUTHERM. Os níveis
de ruído foram medidos em decibéis (dcb) com odecibelímetro operando no circuito de
compensação "A" e circuito de resposta lenta (Slow), com as leituras feitas próximas

^, ao ouvido do trabalhador.

Os níveis de iluminamento, em lux, foram avaliados |utilizando-se um luxímetro
digital -modelo THDL-400 -número 1604 -fabricado pela INSTRUTHERM. Aleltu^ foi
feita no campo de trabalho onde se.realiza a tarefa visual.

ATemperatura será aferida utilizando-se um Termômetro Digital, -modplo THDL-
400- número 1604 - fabricado pela INSTRUTHERM.

j • (7 I ^



AVALIAÇÃO QUANTITATIVA ' '

Níveis de Ruído (dcb) - Iluminamento (lux) - Temperatura {°C)

SE roR RUÍDO

(dcb)

i

ilüminÁmento
t •'

(lux)'
1

Temperatura

rc)

Local do, Serviço
83

í

1

320 36

Máquinas e Equipamentos 84

. . 5... 't'

1

320

1

• iví ,

36

ANÁLISE: |

As aferições de Ruído, Luminosidade e Temperaturá serão realizadas no
início dos serviços conforme Ordem de Serviço.

(

^ tolerância para ruído contínuo ouintermitente, de acordo com oAnexo Ida Norma Regüiamentadora n° 15 ÍNR
15). Portana 3^214 de 08/06/1978 (Ministério do Trabalho), que dispões sobre o
programajde Prevenção de Riscos Ambientais. ': i;

•l < • '

Nível de ruído
dB (A)

85

' 86 •
87'

88 r
89

90

91

' 92
93

94

95

" "96
98

iod

Máxima exposição,
diária |

permissível

8 horas I

7 horas |
6 horas i

i

5 horas

4 horas e 30 minutos,

4 horas

3 horas e trinta

minutos

3 horas

2 horas e 40 minutos,

2 horas e 15 minutos'
-•

! 2 horas i.

j 1 hora e 45 minutos |
j 1 hora 0 15 minutos i
' 1 hora

. f. ^^

^ I



f ''t

102

104

105~

106

108

110

112

114

115

I
,1 I

I •'!

45 minutosi 1
{•',-''4

35 minutos | I
i_i_^ _i

30minutos' ji
.... I' 1

25 minutos i i,
.. Jlvl-i

20 minutos;

15minutos'!

10 minutos

8 minutos

7 minutos

I . !

.1... i

Recomendação; Na operação com máquinas é/ou equipamentos no
' 11 i i' 'transcorrer da.atividade é obrigatório o uso dè Protetor Auricular

(Tipo Concha ou Plug). |

3.6 - MONITORAMENTO DO PPRA

INTERVALO DE AVALIAÇAO: TRIMESTRAL

k

OPrograma: de Prevenção de Riscos Ambientais - FPRÁ da Empresa BERASIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA ! ;1será sistematicamente

' 11

monitorado e avaliado por profissional prestador de serviço |(técnico em Segurança do
trabalho). Trimestralmente, deverá ser conferido o cumprimento de execução das

' 11 'Medidas de Controle recomendadas em cada meta e será verificado o. resultado
alcançado, pois se o resultado mostrar-se insatisfatório, Wrise-á nova avaliação e
analise, e se necessário for, será introduzido novas ações'oü^odificado a forma de
execução, com é finalidade de combater, eliminar, ou pelo menos, neutralizar o risco
detectado. Também será avaliada nesta ocasião a exe|òução das orientações
preventivas contidas nas Recomendações Gerais.

3.7 - DIVULGAÇÃO DOS DADOS DO PPRA

Os dados obtidos no levantamento ambiental deverão

e^nalisados pela direção e, posteriormente, divulgado aos demais trabalhadores da
I ' . j ' ^ I i l

resa.

. . .vi

ser amplamente discutidos

Esta divulgação poderá ser feita através de palestras bulpainéi^ técRteos, dando
conhecimento da política da empresa em relação à saúde e segurança, em

.'
especial.



sobre objetivos dó PPRA, sua estrutura de execução e as' medidas de combate áo
risco nele especificado. Nestas palestras procurar-se-á ouvir a opinião do trabalhador,

1 I' '' 'pois ele, além de ser o mais interessado pelo sucesso dó Programa, é quem mais
conhece os riscos|e as operações de trabalho ali desenvolvidas.

Poderá ser utilizado como forma de divulgação do PPRA, os seguintes meios ou
recursos:

Treinamentos e campanhas específicas;

^ Reuniões e palestras setoriais;

^ Exibição de cartazes e faixas;

^ Mensagem em contra-cheques, boletins, quàdr^ dé avisos, etc;
Programa de integração de novos empregados;

^ Mural e jornal intemo.

3.8 - REGISTRO E MANUTENÇÃO DOS DADOS DO PPRA

O histórico técnico administrativo do desenvolvimento", do PPRA deverá ser

mantido por um ,período de 20 (vinte anost nos arquivos; da Empresa BRASIL
CONSTRUÇÕES |E SERVIÇOS DE COLETA LTDA , e quando requisitado, deverá

,)V estar disponível ,aos trabalhadores e aos agentes de inspeção do Ministério do

Trabalho e Emprego (DRT-Pl).

4. ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA
\ • '

Estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento

permanente;

Informar os trabalhadores*^òbre os riscos ambientais

nos locais e postos de trabalho, e as respectivas formas ói os meios disponíveis de
proteção;

do como tividade

e ergonômicos fexistentes

Garantir que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que
coloquem um ou mais empregado em situação de grave' é: iminente risco, estes
^empregados possam interromper de imediato suas atividades, ;óomunicando ^e fato

seu superior hierárquico, para as devidas providências;

Incentivar à participação dos trabalhadores, de modo que eles .pòçsam contrjijuir
na elaboração do PPRA e no desenvolvimento de suas ações;

\J.
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01

02

04

05

06

Programar "e

I

I

aplicar treinamentos com o objetivo de, instruir e informar
empregados sobrè os riscos por ventura existentes na empresa;

os

Indicar um responsável para coordenar a implementação e monitoramento do
PPRA. 1 '

5. responsabilidades nos trabai hAdóres

Colaborar e participar na implantação e execução do PPRA;
t

Seguir as órieritações recebidas nos treinamentos ofere sidiDa pelo PPRA;

I,Informar ao seu chefe imediato , sobre as condições ambientais e ergonômicas
que Julgar de risco à sua saúde; I ^

Apresentar sugestões e se empenhar em receber infomações e orientações
contidas no PPRA;

Usar os equipamentos individuais de segurança recomendados no PPRA.

8. Ficha de Distribuição de E.P.I.
I

BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE CoLeTA LIDA

FICHA DE PISTRIBUTCÃO DE E.P T

;VNome:

Função:

EPl

BOTAPVC
LUVA MALHA PIGMENTADA

__UJyA NTiraLON

N-

07

08

09

10

11

Admissão: /!' /

EPI

R^nUDOR DESCARTÀ^^
ÓCULOS DE segurança"

LUVA DE RASPA

LUVADELAlrô"
PROT. AURICULARÍCONCHA^

PROT. AURlCULARffLUGl

DEVOLUÇÃO

15

16

18

1 I COPO
ICINTO DE SEGURANÇA

TRAVA-OUEDA

PROTETOR FAClAl.

{I AVENTAL DE PVC

ASSINATURA



I

Declaro haverrecebido gratuitamente o equipamento de proteção individual acimarelacionado.
Declaro ter recebido o devido treinamento parausoadequado dos Equipamentos de Proteções Individuais.
Comprometo-me a. utilizá-los emconformidade comasnormas vigentes, ciente daobrigatoriedade dos mesmos.
Rèsponsabilizo-mé por sua guarda econservação. '
•Estou ciente que terei que devolvê-los quando sua duração estiver vencidal, quando da troca por outro eem caso

dedesligamento daempresa. li' i
•Caso eu extravie.ou danifique, autorizodesde logo, o desconto nos meus haveres;
•OBS: ura nóyo E.P.I somente será fornecido mediante a devolução do usadia.

Tereslna-PI, de de

Assinatura Colaborador

9. RECOMENDAÇÕES GERAIS DO PPRA

y

A Empresa BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA , com

a finalidade de informar seus trabalhadores sobre os riscos ambientais e de acidentes

porventura existentes na empresa, deverá disponibilizar aos seus trabalhadores

palestras, debates e exibição de filmes sobre temas diversos, relacionados cói

higiene, segurança e saúde do trabalho. Como sugestão indicamos os seguii

temas:

\

• Primeiros socorros;

• Riscos: físicos, ergonômicos;' i
• Proteção contra incêndfo; |

• Segurança na Operação de Máqulnas/Equipameijitos;
• Riscos de eletricidade; I

• Cuidados especiais sobre ordem, higiene, dèsínfecção e limpeza no

ambiente de trabalho; j

• Distúrbios osteo-musculares relacionados ao trabalho - DORT
I

, I

• Uso adequado de equipamentos de segurança;

• Cuidados com os pés, mãos e cabeça;

• H1N1

• Acidentes cie trajeto;

• Relações humanas no trabalho;



• Benefícios da Previdência Social ao acidentado do trabalho . ^
• Prevenção das doenças sexualmente transmissítós;
• Substâncias Entorpecentes ;•

A empresa deverá desenvolver, permanentemente, campanhas educativas,
procurando criar 3manter uma mentalidade prevencionista' etri' todos os trabalhadores,
com isto objetiva^ido apreservação física easaúde de seus trabalhadores. Tipos de
campanhas: Prevenção de Aids, Alcoolismo, D.S.T, Tabagismo, Uso de Drogas
(CRACK) e outros.

Quadros de distribuição, painéis de controle, equipamentos e as instalações
elétricas da empresa, deverão obedecer' a procedimento; especiais de segurança,
pnncipalmente referente a localização, visibilidade, identificação de circuitos,
aterramento e proteção contra contato acidental. , .

As instalações elétricas destinadas àutilização de fert|arTièntas elétricaé portáteis
deverão ser eletfiçamente aterradas. j,

Éproibida aligação simultânea de mais de um aparelho ou, equipamento àmesma
tomada de corrente, salvo se ainstalação for ': ,

projetada com essa finalidade. | ,
Aempresa deverá proporcionar aos funcionários treináméntos periódicos sobre a

utilização eoperação dos agentes extintores de incêndio, inclusive com treinamento de
abandono de área, em caso de sinistro. j

RECOMEDACÕES básicas OR/IS - COVID-19

Lave as mãos com água esabão ou higienizador àbase 'de álcool GEL {vS/o) para'
matar vírus que podem estar nas suas mãos;

Uso Obrigatório de Máscara;. -
IMantenha sempre pelo menos 1metro de distância entréivòcê equalquer pessoa,'

principalmente se estiver tossindo ou espirrando;
Evite tocar nos olhos, nariz e boca;

Evité Aglomeração.
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10. CONCLUSÃO
i I

A obtenção c

o compromisso

responsabilidade

e segurança e saúde do trabalho em um ambiente de trabalho requer
e a participação de todos os seus trabalhadores, sendo que a
da gestão do PPRA é da direção da empresai '

Adireção da Empresa BRASIL CONSTRUÇÕES B^RVIÇÒS DE COLETA
LtDA , deverá organizar-se definindo responsabilidades é mantendo registros de
ações, corrptivas e preventivas relacionadas com segurançale higiene do trabalho.
Alem de prover os recursos necessários para execução destas.,ações, deverá também
estabelecer seu çompromisso com a implementação e manutenção de uma'política e
dos respectivos objetivos relacionados à segurança e higiene do trabalho, de forma
que visem minimizar, elirhinar e prevenir as não conformidades, que gerem ou que
possam geraracidentes do trabalho e/ou doenças ocupacionais

;Wo!néy Ricar
!• k

Técnico em Seg
nto

do Trabalho

Supervisor ém Trabalho em Altura

' ' ' Instrutor de Trânsito
V

Registro MTÈ PI/000262.3

OV'

Teresína-

Engenheira Eletricbta
CREA1918089752

mtonyele Sousa da Silva

Engenheira de Segurança do Trabalho
I' ''

Engenheira Eletricista
íi. :'

CREA 1918089752

'fi

' '<"','1' í• f.? ' ^^ V! f *
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AnotaçãodeR

ConselhoRegji

esponsabilidadeTécnica-ART
Lein"6.49'sde7dedezembrode1!>77

CREA-PÍ naldeEngenhariaeAgronomiadoPiauí

•1.ResponsávelTécnico

ARTdeÒbnònSerriço
192021Ò016554,

í':y-
ANTOPTOEU:SOUSAdasavA
TMoproflsslonatií

i'RNP:1918089752

1'Registro:.34232
II

'CPF/CNPJ:22061699000171
;In":602

Bairro:PARQDEIDEAL!

í.DadosdoContrato•
Contratante:BmilCrastncAmeSórifotdeColeta
Logradouro:KUASÍRU1
Complemento:(VLIVAt4FD2aAo|o)
Odade:TERESUíA,

.Contrato,Semnímtrocelebradoem23/03/2021
ValorR$SMLOO[x-^ 'TipodeContratante:

IoInstitucional-

UF:nCEP:64078-715

VinculadoàART: wluvAUouua.

MSSQAJüRfDICADEDnsrbPSIVADÒ

3-DadosdaObra/Sen/iço—
Logradouro:RUASÍRIA
Complemento:(VLIVANFURTADO)
Cidade:TERESINA

DatadeInício:23/030021
Finalidade:CÒMQICXAL

PropnetárioIhMÜComlniçOeieSerflposdeCtdetas

I;^N»:602
Bairro:PARQUEibÉAL

PrevisãodeTérmino:

"4.AtividadeTécnica

23/03/2022
UF:n

CoordenadasGeográficas:•

elaboração
LAUDODOPROGRAMADEPREVENÇÃODERISCOSAMBIENTAIS-PPRA

Apfa.C„el„s3.da.aavltod»tenlc.oprofissloniudevrip^ceder
3.Observações:

PROGRAMADEPREVENÇÃODERISCOSAMBIENTAIS-PPRA

*6.Declarações

ST™--"""dddeprevi,,..„e.^

CEP;64078-715

•94)75055,-14J5739
'Código:

l'ICTF/CNPJ:22063699600171

Quantidade

I.OOOO

abaixadestaART

Unidade'

ANO

nalegúlaçãoespecificaenoDecreton®5.296,de2de

-7.EntidadedeClasse
NHtknma

~—8.A^inaluras•
^aroseremví^deirasasínfonnaçôlsacima

ZlP-Pnpi

Coastmt8estSaiipadeColeU-CPRCNPJ;2206J6WO0171

ValorART:R$88;78Regisüadaem23/63/21121

•9.Informações

•Ctea-PL
•AM^ddadedestedocnmmtopJxteaerverifKodaiiositBWwwi
♦Aeuanfafaviat«teadadaARTsrtde'repon»bflidadeA>mB' deoocnmwiiafotfaeulomnhaiii^i

""wxit».|iLoigj)rflit@CTe»4a,on!Íir
(et:^)2I07-9Z92I'

ValorPago:,88,78NossoNúmero:'8201123299

p<lSameQ<oou

yrtvu%conrea.<irB.bí
coniootjedv

g|CREA-H
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BRASIL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

CNPJ : 22.063.699/0001-71

''-vr

i' I

TERESINA/Pl

FEVEREIRO/2021

1
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1. Qualificação da Empresa

RAZÃO SOCIAL; BRASIL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS DE COLETA EIRELI

CNPJ : 22.063.699/0001-71
1 ' I

I ; i

CNAE: 38.11-4-00
•i

ATIVIDADE PRINCIPAL: COLETA DE RESÍDUOS NÃO - PERIG 3S0S.

GRAU DE RISCO: 03 (TRÊS)

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM NELSON, 3585 - SALA 13-2® ANDAIjl - PARQUE
IDEAL - 64.078-715 -TERESINA - PIAUÍ I

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

> SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COmÍ^RÉENDEND(^^
SERVIÇOS DE VAkRIÇÃO, CAPINA .DE VIAS PÚBLIcIãS ECOLETA DE
RESÍDUOS DOMICILIARES.

, -Aí'' 4 '
: t -

í.
ft', , ^ ,

'.A-''.'!''
' 1 r. -V "



I - PCMSO

1 - Aelaboração e impi

I 11

f •!

i • !
I I '
' I

I '!imentação do PCMSO é obrigatória por partèide todos
OS

1 ! ,empregadores einstituitóes que admitam trabalhadores como erriprigados.

II - OBJETIVO DO PCMSO ' 11

'I1-Criar emanter umaicultura prevenclonista adequada àresporisábllldade social da
empresa, em todos os; níveis hierárquicos. Integrando esta cul LrL' à sua atividade
profissional. ,

2-Atuar na promoção da saúde de todos oS funcionários.

3 - Prevenir, rastrear e

funcionários, relacionados com suas atividades.
diagnosticar, precocemente, possíveis ajrávos à saúde dos

4-Tomar medidas correpvas visando àsolução dos problemas iden'tiflcados

5-Promover oequilíbrio;entre otrabalhador, sua atividade eseu anibiente de trabalho.
'tr ' ''1 ò -

6 - Cumprir a legislado trabalhista no tocante às determinações da Norm
Regulamentadora N°7.1

7 - Padronizar e normatizar as ações voltadas ao controle
ocupacional.

I .! ! .
médico ^de saúde
' h

•' I

1 '

I ' I

I I

<r



III-ATIVIDADES

A- ANÁLISE DA EMPRESA

1 - Visita à empresa para avaliação do ambiente detrabalho.

2 - Estudo e Análise dos relatórios existentes no "PPRA".
l

i

3- Estudo dos setores da Empresa, buscando condutas mais ajeqüadas, na área da
Medicina Ocupacional.i

i • ;4 - Manutenção de registros para monitorar os progressos no con

1' i!
I 1

•II
11

i ii

•

roíé de riscos.

r

B - EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS I • I i

o PCMSO deve incluir, entre outros, a realização obrigatória dos Exames Médicos a
seguir: 1 I' ' '

< i i
I 11 j'3-Retomo ao trabalhó: avaliar se otrabalhador, após um períodoidè|ausêhcia Igual ou

maior a trinta dias, por motivo de parto, doença ou acidente, de natureza ocupacional
ou não, apresenta recuperação de sua saúde e mantém a capacidade de desenvolver
a rnesmá atividade laborai desenvolvida antes do afastamentjD,; |com eficiência e
segurança. Deve ser realizado no primeiro dia de retomo ao trabalho, mas antes de
iniciar o mesmo. 1 . . - i i'

( y

No caso de inãptidão a função até-exercida, caracterizar as limitações físicas e/ou
mentais que o trabalhador é portador, visando orientar osetor de recursos humanos na
reabilitação desse profissional, possivelmente auma nova função i ,1!
para o mesmo. Visar â reabilitação oficial do INSS sempre que possível, contando
assim com odocumento oficial expedido pelo órgão previdenciáriJ.l i'

.,'.í ••"f.



l '

4 - Mudança de função: avaliar se otrabalhador é capaz de desenvolver a nova tarefa
da qual vai ser responsável, com eficiência e segurança, jaròcurando; detectar
problemas de saúde,que predisponham a acidentes de trabalho e doen^s
profissionais ou do trabalho. Deve ser realizado antes da idata da mudança
(especialmente e obrigatoriamente em casos de exposição
diferente daquele aque 'está exposto atualmente).

â 'risco ocúpacional

5 - Demísslonal: avaliar se o trabalhador está apto a desenvolver
com segurança e eficiência. Deve ser obrigatoriamente realizado

trabalho e até a data de homologação ou desligamento do trabalhador. Pode ser
desnecessário desde que o último exame tenha sido feito há
corridos páraas empresas com grau de risco 1 e 2.

C - AVALIAÇÃO CLINICA DOS FUNCIONÁRIOS

1- Para cada exame médico realizado, o médico emitirá oASO •iÀtèstado de Saúde
Ocúpacional - em duas vias, sendo a primeira arquivada no local de trabalho do
trabalhador easegunda será entregue ao mesmo, mediante recibo na primeira via.

I2- Os dados obtidos nos exames médicos, avaiiação e exam sis |çompiementares,
conclusões e medidas adotadas deverão ser registradas erà| prontuário clinico
ocúpacional individual, que ficará sobre a responsabilidade do méciico. coordenador do

' i. i ! /PCMSO por um período mínimo de 20 anos após desligamento do

a sua função laborai
; I !
após o último dia de

mènos de 135 dias
1 ! í

labalhador.

I j , • i ' 13 - De acordo com o setor e a função do funcionário no ambiente; de trabalho da
Empresa, correlacionançlo os riscos á que está ou será exposto cada trabalhador da
Empresa a serexaminado. Os Exames Médicos i |:
Complementares, quando necessários, serão solicitados pelo Médiòo; Coordenador do
PCMSO de acordo com ps riscos ocupacionais existentes na Emprega'.!

/



D-ANÁLISE EAVALI/.ÇÂO DA SAÚDE OCUPACIONAL DA EMPRESA

Todas as informações levantadas através dos exames clínicas e| complementares
realizados serão analisadas eregistradas em relatório anual, denoininado QUADRO!Ili,
conforme orientação da NR7. Neste documento deverão constar os exames
ocupacionais previsíveis (periódicos) e exames não previsíveis (admissionais, retomo
ao trabalho, mudança; de função e demissionais), com percehtual de exames
realizados, resultados èprevisão para opróximo período de avaliado!
Através do estudo desse documento será elaborada a proposta' de atuação do

i
f .

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPAClON
pára cada setor e função da Empresa.

I

E - PRIMEIROS SOCORROS

Portaria N^ 24, de 29.12.94 - PCMSO -NR 7- item 7.5.1: To'dò jestabelecimento
deverá estar equipado pom material necessário àprestação dos iprimeiros socorros,
considerando-se as características da atividade desenvolvida; niantór esse material
guardado em local adequado eaos cuidados de pessoa treinada pàrajésse fim".
AEmpresa deve possuirj em local de fácil acesso, materiais que possibilitem o
correto atendimento inicial avítimas de acidentes do trabalho ou nãò,|áempre realizado
por pessoas devidamente capacitadas ou treinadas para tal atendimerito.

AL ;do ano seguinte,

MATERIAIS/EQUJPAMENTOS BÁSICOS DE PRIMEIROS SOCORROS:
a) Instrumentos: terrpômetro; tesoura; pinça.

Material para curativo: algodão hidrófilo; gaze esterilizada; esparadrapo;
ataduras de crepé de lOcm; caixa.de cürãtivo adesivo

Anti-sépticos: solução de iodo; solução de timerosal; água! oxigenada 1Q
volumes; éter; água boricada.

b)

c)

1 !



F- CARGOS / FUNÇÕES DO LOCAL DE TRABALHO

GARI FISCAL DE EQUIPE MOTORISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS
! GERAIS

G-DESCRIÇÃO DAS iVTIVIDADES POR CARGO / FUNÇÃO

mmi

rnmÊrn

GARI

AUXILIAR DE
SERVIÇOS GERAIS

MOTORIS"

FISCAL DE
EQUIPE

mm IM»

Os trabalhadores nos serviços de coleta |de resíduos de
limpeza e conservação de áreas públicas coletam
resíduos domiciliares, resíduos sólidos 'de serviços de
saúde e resíduos coletados nos serviço^ de limpeza e
jconservação de áreas públicas. Preservam as vias
ipúbliras, varrendo calçadas, sarjetas; e ' calçadões,
acondicionando o lixo para que seja •coletado e
encaminhado para o aterro sanitário. Çonservam as
lareas públicas lavando-as, pintando Iguiás, postes
Iviadutos, muretas e etc. Zelarti pela segurança das
pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de
Itrabalho. Trabalham com segurança, ' utilizando
equipamento de proteção individual e promovendo a
jsegurança iridividual e daequipe. j ,

Auxiliam no serviço de limpeza através da campina com
retirada do material , Zelam pela segurança das pessoas
finalizando e isolando áreas de risco |e de trabalho
Trabalharn com segurança, utilizando equipamento de
proteção individual e promovendo a segurança individual e
da equipe. Entre outros serviços pertinentes.

Transportam, coletam e entregam cargas, em geral;
guincham, destombam e removem veículos avariados e
prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas
e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar
inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de
verificar documentação de veículos e de cargas. Definem
rotas e asseguram a regularidade do |trárisporte As
atividades são desenvolvidas em conformidade com
normas e procedimentos técnicos e de segurança.^ c ufc? segurança.

\Superyisionam equipes de trabalhadores na limpez^
yarrição, coleta de resíduos sólidos urbanos! manutenção é
ponservação^ das áreas urbanas do município, Elaboram
documentação técnica e controlam recursos produtivos da
obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais,, insumos e
equipes de trabalho). Controlam padrões! produtivos da
obra tais como inspeção da qualidade dós materiais e
iqsumos utili^dos, orientação sobre especificação, fluxo e
movimentação dos materiais e sobre |, medidas de
segurança dos locais de serviço, atentos sempre com a
segurança eomeio ambiente de trabalho. í



H - ROtEIRO DOS RISCOS OCUPACiONAIS E EXAI
COMPLEMENTARES

FUNÇÃO:
FISCAL DE EQUIF EI MOTORISTA.

Riscos; Postura Inadequada +Acidentes .

Admissíonaíf
I

Exame clinicx): anartinèse ocupacional, glicemia, hemograma compíéto, exame físico
mental.

Validade: 01 ano

Periódico:

C Exame clínico: anamnese ocupacional, exame físico e mental.
Validade: 01 ano

4

• I
Retomo ao trabalho: j

I

Exame clinico: anamnese ocupacional, exame físico e mental.
Exame(s) Complementer (es): conforme a necessidade

Validade: 01 ano !

Mudança de função: '

Exame clínico: anamnese ocupacional, exame físico e mental.
Exame(s) cornplementar (es): conforme a necessidade da nova fiinçãio.
Validade: confomie especificação admissional da nova função.
Demissional; [
Exame clinico; anamnese ocupacioral„ glicemia, hemograma completo, exame físico e
mental.

FUNÇÃO:
GARI / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

11

j I

1ES

; I

i . I

I !

i I

! I

Riscos: Postura inadequada +Acidente +Calor +Queda +Choque ÉÍétrico +Biológico

Admissional: '

Exame clinico; Raio X Sacro Lomb

ócupácional, exame físico e mental.

Valldadé: 01 ano '

ia, Hemograma Com

I I

II
.1 I

?leto, anamnese



Periódico:

Exame clinico: Raio X

ocüpacionai, exame físico e mental.

Validade: 01 ano

Retorno ao trabalho:

Exame clínico: anãmniese ocüpacionai, exame físico e mental.
Exame(s) Complemeritar (es): conforme a necessidade
Validade: 01 ano

I . l-V

Mudança de função; j
Exame clinico: anamnese ocüpacionai, exame físico e mental
Exame(s) complementar (es): conforme a necessidade da nova
Vaiidade: confonne especificação admissional da nova função.

í

• 1

Demissional: I
•I

Exame clinico: anamnese ocüpacionai, exame físico e mental.

11

I I

11

Sacro Lombar, Glicemia, Hemograma Cornpleto, anarrinese

li'

I i

I I

função.

I ,

I t
! I

I I

I I ,
• . I

I- ORIENTAÇÕES SOBRE AEMISSÃO DE CAI (COMÜNICAÇÃO DE
ACIDENTE DE TRABALHO): '

No casõ de acidente de trabalho deverá ser emitido a CAt i(Comunicação de
Acidente de Trabalho) em 06 vias. até oprimeiro dia útil após oacidente. OServiço
Médico que prestar ojprimeiro atendimento fará odiagnóstico e preencherá ocampo
Atestado Médico na CÀT. •

• * i ''Deverão ser comunicadas ao INSS mediante formulário "(Comunicação de
Acidente de Trabalho -|- CAT)" as seguintes ocorrências: ! j•
a) Acidente de Trabalho, típico ou de trajeto ou doença profissió'nal, ou do trabalho -
emitir CAT inicial. ir i •
b) Reinicio de tratamento ou afastamento por agravamento de
trabalho ou doença profissional ou do

emitir CAT reàbértüra. •

c) Falecimento, decorrente de acidentè «j abilho ou doenç^ profissional ou do
trabalho ocom-dos após aemissão da CAJ i Uemitir CAT cornunicaçãò de óbito'

ésão de acidente de

, já comunicada anteriormente ao INSS -
' t I'



AComunicação será feita ao INSS por intermédio da
vias com a seguinte destinação:
1° via; INSS; ' !

1 I
2° via; Segurado; |,

3° via: Empresa; i | ,:
j I

4° via: Sindicato do trabalhador;
t '

5° via: Sistema Único de Saúde;
6° via: Delegacia Regional do Trabalho.

CRONOGRAMA DE PLANEJAMENTO ANUAL DAS

I i

'AJi preenchido ém 06

ATIVIDADES DO PCMSO

ATIVIDADES

01 - Análise do PP^

02 - Elaboração do PCMSO

03- implementação do
PCMSO

04- Exames ocupacionais í

05- PalestrasTemas Diversos

06 - Treinamentos Primeiros
Socorros

07- Informações COVID-19

08- Renovação PCMSO

•Temas para Palestras: ÜSJ/A\ÜS
Ocupacionais, Animais Peçonhentos,

FEVEREIRO 2021 AJANEIRO 2022

10

I ,

o, Tabagismo, Doenças lnfecto-Contáglosas,Covld-19, DoençdT^
^cldentes de Trabaiho. Covld-19 eoutras \ ^



'1 •; 1

CONCLUSÃO
1

Este 8 o Documento-Base do Programa de Controlé; Médico de Saúde
-Ocupaciona! (PCMSO) da brasil construções e serviços de coleta
LTDA CNPJ i 22.063.^99/0001^1, em consonância coín PPRA da citada
emprésa, conforme jexigência legal da Norma Regulaniéntadofa NR-07, da
Portaria N° 3.214 dolMInistério do Trabalho.''

Descreve as pnncipais ações a serem desenvolvidas ;^eia Empresa, no
tocante à saúde de seus funcionários.

Representa, pois, o compromisso desta Empresa
aqui determinado, j

• I

Teresina. Fevereiro de 2021.

!fazer tudo que está

Josemar Carvalhêdo Lima
Médico do Trabalho

CRM 1620/PI

i 1

11

Emanuel Kennedy Barroso de Oliveira
R.G:5.014.493/PI / C.P.F: 039.235.733-08

Responsável da Empresa
I '1

í:.

"i-

i:



i SEGUROS

PREZADO SEGURADO MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

Encaminhamos anexa a Apólice Digital da BMG Seguros S.A., documento emitido conforme os mais rígidos
critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

I

BMG SEGUROS S.A.

ICP
Brasil

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

N® Apólice: 017412021000107750033619 - ENDOSSO 0000000
Controle Interno: 75498

Data da publicação: Mar 24 2021 9:00AM

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

✓VíMo

«xpirado

/Não revõoAdo

Jorca Leuriano Nicoiai SenfAma

ICP
Brasil

por

Rensla'OiVer Coullrho

✓víWo

««pirada

yuào revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras
- ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAi SANT ANNA N® de Série do Certificado: 22CB03ABBE7E18D3'Data e Hora Atuai Mar 24 2021 9:00AM
i 1

RENATA OLIVER COUTINHO N® de Série do Certificado: 4AC938CF203FFB5A Data e Hora Atual Mar 24 2021 9:00AM

O PRESIDENTE DA REPlilBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória n®
2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

(

Art 1® - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a
validadejurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadasque utilizem certificados
digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras. /'

Após sete dias úteis da emissão deste document
da SUSEP - www.susep.gov.br

verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site

')'
I

,11
•, \



Apólice N° 017412021000107750033619
Endosso N° 0000000

Proposta N° 108621
Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

SEGUROS

A BMG SEGUROS S.A. garante pelo presente instrumento ,ao Segurado:

município de sao joao dos patos

INSCRITO NO CNPJ: 06.089.668/0001-33

COM SEDE NA: AV GETULIO VARGAS, 135 - CENTRO

CEP: 65665-000 - Sao Joao dos Patos - MA

o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador:

BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

INSCRITO NO CNPJ/MF: 22.063.699/0001-71

COM SEDE NA: R JOAQUIM NELSON. 3585 - SALA 13 ANDAR 2 - PARQUE IDEAL
CEP: 64078-625 - Teresina - PI

até o valor de:

R$ 25.025,34 - VINTE E CINCO MIL E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO
CENTAVOS '

Fica ainda declarado que esta APÓLICE é prestada para o seguinte objeto:
O presente seguro garante a indenização, até o valor fixado na apólice, decorrente do
não cumprimento das obrigações do Tomador, incluindo a recusa em assinar o Contrato,
ou não atendimento das exigências para a sua assinatura,\nas condições e no prazo
estabelecido no Edital TOMADA DE PREÇO N° 05/2021.

Início de Vigência: 24:00 horas do dia 25/03/2021
Fim de Vigência: 24:00 horas do dia 24/05/2021

Corretor. LEBRiME CORRETORA DE SEGUROS LTDA EPP

Código SUSEP Corretor: 100709352

BMG SEGUROS S.A. - Códigojde Registro na SUSEP 1741.
CNPJ 19.486.258/0001-78

I

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 -5» ANDAR -BLOCO 2-CEP: 04543-000 -VIW NOVA CONCEIÇÃO -SÃO PAULO •SP j



Apólice N° 017412021000107750033619
Endosso N° 0000000

Proposta N° 108621
Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE

Demonstrativo de Prêmio

SEGUROS

Prêmio Líquido: 170,00
Custo de Apólice: 0,00
Adicional de Fracionamento: 0,00
lOF: 0,00
Prêmio Total: 170,00

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento: ÀVista
Número de Prestação: 1

Parcelas
1

Data Vencimento
30/03/2021

SÃO PAULO, 24 DE MARÇO DE 2021.

Valor das Parcelas
170,00

Forma de Cobrança: FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Disposições: - Caso a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma
de suas parcelas coincida com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento
poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário. - A
Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu
representante legal ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um'destes, ao corretor
de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis,' em relação à data
do respectivo vencimento. - Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a
cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
Quando houver parcelamento com juros, haverá a possibilidade de antecipar o pagamento
de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dos jurosj
pactuados. ,

(í
As condições anexas constituem parte integrante e inseparável DESTA APÓLICE para
todos os fins de direito, esta Apólice é emitida em 2 (duas) vias de igual teor, sendo um^
via do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora. ; j

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela| sociedade junto à susep
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o
número de processo constante da Apólice/proposta.

SUSEP - Superintendência de Seguros Pnyadi3,è Q Autarquia Federal responsável pela
fiscalização, normatlzação e controle dos mercados de seguro, previdência cçmplemehtar
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK. 1830 - 5» ANDAR - BLOCO 2 - CEP: 04543^00- VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO - SP

_ JTeJs_2711t680.0^SAC_08P0.979^907O^PuvIdprIaj P800.72_8,0218^SUS_EFL0800.021.848itj;.proce^o_SUSEP n!J5A14.9M19_2/20l6^7__-.



Apólice N° 017412021000107750033619
Endosso N° 0000000

Proposta H° 108621
Ramo 0775

Condições Especiais

rsir¥
SEGUROS

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato
principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

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

3. VIGÊNCIA
A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do
contrato principal.

4. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador
adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do
Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a Apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
a) Cópia do edital de licitação;
b) Cópia do termo de adjudicação;
c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os vaíores dos prejuízos sofridoy
acompanhada dos documentos comprobatórios;
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 apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora
emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gérais que não tenham sido
alteradas pela presente Condição Especial. •;

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830-5' ANDAR - BLOCO 2• CEP: 04543-000 -ViLA NOVA CONCEIÇÃO - SAO PAULO - SP
.Teis2711:6800rSAÇ_080P,97.9J07.0^OAvIdoriaj 0800 728 021,8Í.SUSEP 0800 021.8484^proçés_sp>USEP.n!J541^910112/2016i57____



Apólice N° 017412021000107750033619
Endosso N° 0000000

Proposta N° 108621
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGUROS

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiei cumprimento das obrigações assumidas
peio tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da
garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s)
adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em
contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras,
concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I- processos administrativos:
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
IV - regulamentos administrativos.
1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado,
tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações
assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Apiicam-se a este seguro, as seguintes definições: {P

2.1. Apólice; documento, assinado peia seguradora, que representa formalmente á
contrato de Seguro Garantia. ! ^
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a' todas as modalidades e/ou
coberturas de um piano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das
partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada
modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições
estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as
Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos, ou entidades da
Administração Pública (segurado) e particulares (tomadoré|S), em que haja um acordo
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas,
seja qual for a denominação utilizada.
2.6. Endosso: instrumento foní^l, assinado pela seguradora, que introduz
modificações na apólice de Garantia, mediante solicitação é anuência
expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento do
das obrigações cobertas pelo se
2.8. Limite Máximo de Garantia:
perante o segurado em função do joa^gamento de indenização.
2.9. Prêmio: importância devida peo tomador à s^eguradora, em função da cobertura

uizos e/ou muitas resuitantes do inadimplef^ento

>r máximo que a seguradora se responsabili^rá

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 -5» ANDAR -BLOCO 2-CEP: 04543-000 -|V]LA NOVA CONCEIÇÃO -SAO PÂtítCh^SP
leis 2711-6800_-SAC 0800.979_9070_^0uvídorla: 0800 728 0218 - SUSEP_0800_021,8484^.Processp.SUS_Et^nlJ5414.90_0J_92/20.1j6^.L



Apólice N° 017412021000107750033619
Endosso N° 0000000

Proposta N° 108621
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGUROS

SEGURADO; MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora
constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração
dos prejuízos cobertos pela apólice. j
2.11. Proposta de Seguro: Instrumento formal de pedido.de emissão de apólice de
seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se
transmite o posicionamento acerca da caracterização ou;não do sinistro reclamado,
bem como os possíveis valores a serem indenizados. :
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, '.nos termos da apólice, do
cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.
2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações
assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme ositermos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO 1
3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante
proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros
habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e
aceitação do risco.
3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que
identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de
seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias pára se manifestar sobre a
aceitação ou não da proposta, contados da data de seu' recebimento, seja para
seguros novos ou renovações, bem como para alterações!que impliquem modificação
do risco. '

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, á solicitação de documentos
complementares, par^^nálise e aceitação do risco, ou dá alteração proposta, poderá
ser feita apenas uma v^ durante oprazo previsto no item 3.3.. 5,
3.3.2. Se o proponer^ for pessoa jurídica, a solicitação de documentos

mais de uma vez, durante o prazo previsto no Item

sindique os fundamentos dO;,pedido de novos elementos,
axação do risco.

ío\de documentos complementares, para análise
^içaK proposta, o prazo de,|j15 (quinze) dias previsto nó^

item 3'3. ficará suspenso\ volíándo a correr a partir da data em que se der a entrega
da documentação.
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradpra^ còniunicará o fato, por
escrito, ao proponente, especificando os motivos dá. re.cusá-

complementares podán
3.3., desde que a segi
para avaliação da propt
3.3.3. No caso de sol

aceitação do risco, ou d;
ICll

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 • 5® ANDAR - BLOCO 2- CEP: 04543-000 -VILA NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO -SP
Tels 2711,r68AQ^SAÇ_080P.979.907,0_-_O.uv[dpria:,0800 728J12_18^SUSEPJ)8P0.021.8484^ Próces_sjJ_SU.SEP.nL15414.90P_192/2016;37
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Apólice N" 017412021000107750033619
Endosso N° 0000000

Proposta N° 108621
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS

TOMADOR: BRASIL CONSTRUCOES E SERVIÇOS DE COLETA LTDA

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.
3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se
manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, áo proponente, tal
eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto
perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir
da data de aceitação da proposta.

4, VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor
da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o
respectivo endosso.
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se
faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela
seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmiiD à, seguradora por todo
prazo de vigência da apólice. |
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará iem vigor mesmo quando/o
tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido,
poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de cbntragarantia.
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum
valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser
garantido ao tomador, quando houver parcelamento corri juros, á possibilidade di
antecipar o pagamento d^^ualquer uma das parcelas, cóm a corisequentè redução^
proporcional dos juros pactbaçjos. '̂ir- . «. _ V ^^-(mento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas

lüé não haja expediente bancário, oipagamento poderá;
Vem que houver expedientéjbancárip.

_ Açaminhará odocumento de cobrança diretamente ao
tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, em relação à data do respectivo vencimeçto.

5.4. Se a data limite para o pí
parcelas coincidir com dia^eí
ser efetuado no primeiro dí^
5.5. A Sociedade Seguradora
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6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice
a um contrato principai, a vigência da apóiice será igual ao prazo estabelecido no
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais
de 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 base para ,a aceitação do risco pela
seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais' modificações, devendo a
seguradora emitir o respectivo endosso.
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quaiS' se
faça necessária a modificação da vigência da apóiice, esta poderá acompanhar tais
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por
meio da emissão de endosso. I

1

7. EXPECTATIVA ECARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO |

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão.especificadas para
cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.
7.2. Aseguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão
ser apresentados para efetivação da Reclamação do Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a iseguradqra poderá solióifar
documentação e/ou informação complementar. , ' p
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada
durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará
formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de'indenização, apresentando,
conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão; de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO i"

8.1. Caracterizado o sinistko^^guradora cumprirá a-obrigação descrita há apólice,
até o limite máximo de da mesma, segundo uma das formas abaixo
conforme for acordado entr^a^anes:
I- realizando, por meio de tercefró^o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou 1
il - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejúízos e/ou multas causado
pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
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8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato
principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data
de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do
sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de
30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil
subsequente 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 vlnculação da apólice a um contrato principal, todos os
saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização
do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do
pagamento da indenização no prazo devido. ^
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão 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
pagamento da respectiva obrigação, acarretará em: , i
a) atualização monetária, a partirda data de exigibilidade da obrigação, sendo, no c^so
de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata tempòfis", contados a partiç/â
primeiro dia posterior ao término do prazofixado. í;
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será''o' IPCA/IBGE - Iridiòe de
Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado corri base na variação
positiva apurada entre o último índice publicado antes', |da data de obrigação de
pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiv
liquidação. :'
9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do
prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. -
9.4. Opagamento dé^iores relativos à atualização monetária e juros de mora será
feito independente de^ualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez^
juntamente com os deTOiswaíores devidos no contrato.

10.SUB-ROGAÇÂO

10.1. Paga a indenização du IHlciado o cumprimento das obrigações inadi/riplid
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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.

11. PERDA DE DIREITOS

0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das
seguintes hipóteses:
1- Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado;
III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que
tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem' prévia anuência da
seguradora;
IV- Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo
segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de'outro;
V- O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações prevista^o
contrato de seguro; ^,
VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou
omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação
de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da
proposta;
Vil - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco. ;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS
'í'

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo
deias o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado' ou benefi
seguradora responderá, de forma proporcional ao riscoi'assumido, com os
participantes, relativamente ao prejuízo comum. ji

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES í i i

É vedada a utilização"^ mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para
cobrir o objeto deste conti^, salvo no caso de apólices cjómplementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. Agarantia expressa noXes^seguro extinguir-se-á, na ocorrência de um do
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo dó prazò para reclamação do Ij
sinistro conforme item 7.4. destasv Condições Gerais:
I- quando o objeto do contrato principal garantido pela apóllcó For definítí^mente

a uma

ário, a
demais
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realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da
apólice;
II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de
garantia da apólice;
IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja
vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for
extinta, para os demais casos; ou '• •
V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em
contrário nas Condições Especiais.
14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto^ previsto em contrato, esta
garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em
consonância com o disposto no parágrafo 4° do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua
extinção se comprovará, além das hipóteses previstas o item 14.1, pelo recebimento
do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei N° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

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
observadas as seguintes disposições:
15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade ,seguradora, esta reterá do
prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do seguradó; a sociedade ^guradora
reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acç/irao com a
seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada Relação a ser aplicada
sobre a vigência sobre a vigência ;

original para obtenção % Do Prêmio original para obtenção
de prazo em dias de prazo em dias'
15/365 13 195/365 73

30/365 20 210/365 75

45/365 27 225/365 )

60/365 \ 30 240/365 , 80

75/365 ^ 37 255/365 83

90/365 VV 40 270/365 i 85

105/365 W 46 285/365 i, 88

120/365 W 50 300/365 .1 90

135/365 \\ 56 315/365 ' \ • 93

150/365 \ 60 330/365 •: 1 \ 95

165/365 \ 66 i ^ 345/365 ,'[ 98
1

% Do Prê
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180/365 70 365/365 100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante dó subitem 15,1.2., deverá
ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

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

i - por arbitragem: ou
II - por medida de caráter judicial.
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 Seguradora por meio de
Juízo Arbitrai, cujas sentenças têm o mesmo efeito que!as sentenças proferidas
pelo Poder Judiciário. ;
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de
1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.
1

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serãò processadas no, foro do
domicílio 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 dé'vigência'às 24hs das datas
para tal fim neles indicad^. /j
19.3. O registro deste plal^ na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo
ou recomendação à sua com^cialização. '
19.4. Após sete dias úteis ísm^issão deste documento,; poderá ser verificado se a
apólice ou endosso foi corretam^e registrado no site dalSusep -www.susep.gov.br.
19.5. A situação cadastral da cVretor de seguros pode ser consultada no,site
www.susep.gov.br, por meio doXnuKiero de seu registro';na Susep, nome complete^
CNPJouCPF. \ .ij
19.6. Este seguro é contratado a primeira risco absoluto. i| ^ ^ ^

* .li . \• f,# ^ I r \
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19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modaiidades contratadas todo o
território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou
Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas
efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

V
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