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FOLHA n".

I TOMADA DE PREÇOS N" 11/2021
Rubfic.i

CARTA CREDEN TAL

^ , A empresa LM Rabelò Verde, CNPJ/MF n.MO.672.133/0001-
m, Ed. Lagoa Corporate, Sala 512, PontaÍD'Areia, São Luís/MA

n L, Po^" intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a.) {Lauriene MariaRabelo Verde / CPF: 807.^.907-00 / RG: 063391012017-3), pelo presente instrumento de
mandato, nomeia |e constitui, seu Procurador o Senhlor José Alberto Pereira Ferreira. RG
0606425220160SpMA,iCPF 125.530.503-72. Brasiliro divorciado, a^ropecuarista; residente
arua Duque de Cpias, l|8Lcentro Buriti Bravo/MA), aquem confere(mj amplos poderes para,
junto aPrefeitura JVIunicipaljde São João dos Patos, praticar os atos necessários àrepresentação
da outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n° 11/2021, usando dosu*. 1 wivirvijn. uc. n- 1 i/zuzi, usando dos

acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes |especiais para ofertar
de beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006, .declarar a intenção de
renunciar ;jao direito de interposiçãp de recursos, tMsigir, desistir, firmar
acordos, c aiídq tudo por bom firme e valioso. r

í

SÃOiffiAS

ÇSão João i^s^Htos (SlA);03 de novembro de 2021

LM RABELO VEljoE

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00/RG: Ò63391612017-3

Sócia-Gerente
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CNPJ: 10.672.1|33/000T-68 E-Mail: verdeconstrucoej.ma@^niail.com Fnne: (QR) qfi7fi7-nil04
Av. Ana Jansen, N29, Ed. Lagoa Corporate, Sala 512, Ponta D'Areia, São Luís/MA - CEP: 65.076-730
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FAClfUARWKiO
Governo úo Estaco do Maranhão
Secretaria de Estado dé indústria e comércio • SEINC
Junta Cornercial do Estado do Maranhão

FOLHA n°

Rijür;(;a

CERTIDÃO DE INTE RO TEOR

Fotocópia do Procc so

Sistema Nacional de Registro de Emprt sas Mercantis - SINREM

Cflnftsrt^os coo ftfoinwcdw aEaiicioonsiatndta anwvaass

t "«yísr i<» jcovfft«o«j I
FACnJ«aíunhAo :

Nomo Empresarial; L M RABELO VERDE

Natureza Jurídica; Empresário (InaividuaO

1

1

'l 1
ProlocolorMAC2101129S2S

NIRE; CNPJ: |
21102215313 10672133000J68| Natureza Jurídica: Empresário (individual]

1

tJitlmo Arqulvan
Data: omsfZOiQ

1

iirnto Núffloro;

Arquivamentos solicitado: [ j í' |,
Número: | 1 Dolii AlO. '

1

2tie:2!53ta | C£2tC«Sl«j 1 inscnicAo i| 1
;ci&cxRaij i' C&%«CCI4| AtTERAÇAO [ j
2C1SCCJ13S7 1 D2rc2/2cjy] ]] AltERAÇAO 1 1
2CI>8Cí6-!72C 1 2irCJ«Ets| 1 ENOUAORMjSNTODEMICRO^PRESA [
Íl?«6èl&íí 1 2i/ctccai| 1 CCriTRAlO j 1

f.tACJt0112952S

I Esta cetddão fp omitida pela Junia Comerdal em 2S/0Ü/2021, às 11:35:15 ihorárto do] Braaflia).
Soimprossa. vonficnr suaautonlicídado nohltps:i/www.empresafacll.ma.gov.br, <am o cód^o 5HITTM1M

Ulan Tt-«resa RoriríguosManoonça
SeciBlàilo Gorni

Certifico queV^eVerR cèi^So 'o' vatldada
o respecttwo site emissor ,Portaria ng':^ /^/

Rubrica
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CERTIFICO O REGISTRO EM

PROTOCOLO: 180286420 DE
1180217S410. NIRE: 2110:
L M RABELO VERDE

06/06/2018 09:52 SOB
24/05/2018. CÓDIGO D
215313.

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÃRIA-GERAL

SÂO LUÍS, 06/06/2018
wwv. enpEosafacil jtaa. gov .br

NfA2ia«K>J59Ô207

102215313
RIFICAÇ^:

csi pcauí Emntss Fkd

Avalidado dosto «ocumonto, so ingresso, fica aujolto h coicjrovaçõo do aua autonticldado nos rospoctlvoa í>ortais.
I ' InCornando aoua roapoerivos códigos do vorifieação
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FOLHA n". Ml

Rúbric;)

ALTERAÇÃO
LTOA-ME E(V

:ONTRATU/^L ETRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE lLRABELO VERDE EVENTOS
EMPRESÁRIO.

LAURIENE MARIA RABELO VERDE, brasileira, solteira, empresária, nascida em São Luis-Ma em

16/12/1964,! portador ;da RG n9 06339162017-3 SESPDGPC-MA, CPF Ne 807.535.907-00,
residente e idomicilfadpl na Rua EUESER SILVA n® 90p, SÃO BERNARDO CEP 65056-040, SÃO
LUIS-MA;

IVELISE MARIA RABELO! VERDE, brasileira, solteira, empresaria, nascida lem São Luís-Ma;em

08/05/196oj na rua Eliper Silva ,n2 900,Sao BernJrdo,CEP' 65056-040,'portador da RG nS
000012709893-3 SESDGPC/MA eCPF n? 250.977.333-:04. I

Únicos sócios da ILRABELO VERDE EVENTOS LTDAjME, estabelecida na; Rua Eliezer Silva nS
900 São Be-nardo, CERj6505G-040, São Luls-Ma.lnscíita no CNPJ SOB ONS; 10.672.133/0001-
68,com seiis atos constitutivos arquivados e regís^dos na Junta Comercial do Estado do
Maranhão sob o Nire ns 21200661644,com despacho de 21/01/2009,resolvem de pleno e
comum acordo introduzir alterações no Contrato Isocia! , conforme clausufa é condições
seguintes:

Clausula -Retira-se |jja sociedade asócia IVELISE |4ARIA RABELO VERDE; identificada acima
que transfére e cede 27.500, {vinte e sete mil e quinhentas) quotas, ao''preço unitário de RS
l,00(hum rjeal) cada, perfazendo um total de RS 27.5G0,00(Vinte esete rriil equinhentos reais)
em moeda'corrente do país, a sócia LAURIENE MAPfiA RABELO VERDE, identificada acima que
ficara 180(cento e oitenta) dias como única sócia.

Clausula 2^ O acervo desta sociedade, no valor de RS 55.000,00 (Cinqüenta e Cinco mil reais)
1 I I I Iipassaaconstituir ocapital do Empresário mencÍona|o na clausula anterior.

Clausula 38 Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob !o nome de
' ' ' I 'I '

LM.RABELO VERDE cofnsub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Para tanto, firma

como Empresária,

leste mesma data, em documento separado, a solicitado de sua inscrição

mediante formulário de Requerir lento de Empresário',

São Luís-Ma 27 de maVço de 2018

IVELISE MARIA RABELO VERDE

LAURIENE MARIA RABELO VERDE /c^-U/iâ^

Certifico qu^e^eVeiSe«rrtòS folvelldada ]
em seu respectivo site emissor '

Portaria ,

Rúbr

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 09:52 SOB N» 20180336053
PROTOCOLO; 1803360S3 DE 24/05/2018. CÓDI03 DE VERIFICAÇÃO:
11802175401. NIRE: 212q0661644. 'I. L. RABELO VERDE EVEttTOS LTDA |

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÃRIArGERAL ;

SÃO LUÍS, 06/06/2018 l
vww.eaprasaracil.ma.gov.br

A vsliciado dooto documento, ao iiqirQflso, fica sujoito à eotaprovaçSo da sua autontlcidado noa roapoetlvos portais
; 2n£ormando sous respoctivcis códigos da variCicaçSo pS

Digitalizado com CamScanner



FOLHA n° Mi

13 ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIA ILRABELO
R utinoa

/ERDE EVENTOS LTDA-ME

• e »•

Pelo presente instrumento particular ena melhor formaj de direito,

"-ileira-soltelra, rjlsclda na cidade di São Luís-ma em
«"-Ma., e CPpl n. 807.S«.nn,CPF| nô 807,535.907-

Silvai nfi 900 ^âo Bernardo CEP ne domiciliada na rua Eiiezer
- 65056-040 em São LuIsjMA.

IVELISE MARI^ RABELO vboE, brasileira, solteira, nasjido em São Luis-Ma em OB/OS/insn
O empresaria, portador da RG nsO0OO127O9893-3 eCPF n" 250 977 3^^ n/i w

domiciliado na Rua Eliezerjsilva,9aO,São Bernardo CEP sK;sSSS ' ^

^ -estabelecida na
10.672 13/OoX"cIm T"' ^"''•^A,ins rita no CNPJ n=do Esido t LTa"hr -""'f«eregistrados nlunta Comercial
21/01/ OolreÍolvem m̂ ' ° 2120066^644,com despachL datado de/01/2a09 resolvem em pleno ecomum acordo Introduzir alteração n<^ Contrato Social
,conforme cláusulas econdições seguintes: no ^-onirato Social

P^EIRAiA sociedade passara ater como ^.tivo so.al orar^o.dos seguintes

8230001-Serviços de drgajiização ,Produção ePromoção de Eventos;
4761003-Com|rcio Vai ejisila de Artigos de Papelaria;
763601-Comémio VarejistideArtigos de Brinquedos eijecreativos;
5611203-Serviços de Alimintação-Lanchonete

I I i'7729202-Aíuguel de Móveis eUtensílios para Festas.

As demais clauplas, não aLrada pelo presente instrumento encontra-se em pleno vigor.
oreTem^^Tl'"''"' I =̂™nrir fielmente tudo jüanto consta nopresente instrumento particular de alteraça-o, que vai Ia?
data.

rado em 03 (três)vias de Igual teor

CHgit3li2ado com CãmSccnnct
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•Junta Comereial,do Estado do Maránhaò "
COft^co oRogistfo'om 02/03/2015 Soo N* 20150051387
PnMoçoto: 1500513Ô7 de 21/oÍí20l5NIR£: 21200501644

JUCEMA rabelo verde eventos ltda - me
Clwficola: CF21F9SC9FP1SC'l'8351370F5BC4057Ae47C2AO7A

Hi-IE , São Luls. 02/03/2915
'

I ClcdirilcoBastos do Fonsoca'

I Se«éidrio{a) Go'Ot

I I

FOLHA n' Ç0O
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' SãoLuis-MA; 10 de setembro de 2013.
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Junta Comorclal do Estado do Maranhão

Ccftillco oRegistro cm 02/03/2015 Sol! N'20150051387
Piolocoio .• 150051307 Ce2!/0l/2016'NlRe: 2120066164'!

J U C E M A '• L. RABELO VERDE EVENTOS LTDA . ME
Chancelo: CP21 F96C9FF16C'18351370FSBC'1657A647C2A07A

I 8fioLuÍB.02^3.'20l5

•,Ciediníce Bastos da Fonseca
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m.
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércip e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
'junta comercial do estado do maranhAo

FOLHA n".

Riib' !•_<?

DE CLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME

t!

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

... .... .

r... •••. • :: :

ASociedade l| L RABELO VERDE EVENTOS LTDÀ , estabelecida na RUA ELIEZER SILVA ,
900, SAO BERNARDp ,SAO LÒIS, MA, CEP: 65.056-040.1 requer aVossa Senhoria o' arquivamento do
presente instrumento e declara, sob as penas da jLeí, que se enquadra na condição de
MICROEMPRESA, nòs ternips da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315
Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

SAO LUÍS - MA, 06 de Novqmbro de 2008.

j

S6do: IVELISE MARIA RABELO VERDE
'I

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

Sódo: LAURIENE MARIA RABELO VERDE

DEFERIDO EM dl IúJ: l(^ i

http://\vww.dnrc.gov.br/Servicos_dnrc/fonn-dnrc/decIaracaolV

•:SOBpNÚM£ftft°(^5^20 ^
ProfocoSo: ca«S&47?ò t"" '

•:jfemefc»a3}?0066i64 4 V.

-Vi%. •

pfeAB 105707

19/01/2009

DlçJialiudo com CantScsw



f/ CONSTnjUIÇÃO CONTRATjUAL DA SO
1. L.;RÀBELO VERDE EVENTOS L

FOLHA

lEDADE
IFD2A

Pelo presente instrumento particular, as abaixo assinadas: sk tAÍmiENÊ'MAlRIA RABELO
VERDE, brasileira, natural de|São Luís - MA, solteira, nasiida em 16.12.1964, empresária, portadora da
Cédula^de Identidade n.«| 1.047.895 SSP/MA eCPF n.'' 807.53j.907.00, àRua Eliezer
Silva, N.° 900, no bairro S3o Bernardo, com CEP 65056-040, nesta cidade de São liuís - MA eaSra. IVELISE
MARIA RABELO VE»

portadora da Cédula de

EDE, brasileira, natural de São Luís - NM, solteira, nascida era 08.05.1960, empresária,
Identidadel n.' 000012709893-3 SSP/MA e do CPF n.® 250.977.333-04, residente e

domiciliada àRua Eliezer Süv^ N> 900, no bairro São Bera^do, com CEP 65o'56-040, nesta cidade de São
Luís - MA, resolvem de comurn acordo, alterar econsolidar seu contrato social sob as seguintes condições e
cláusulas abaixo discriminadas:!

CLAUSDÍA li." - A^ciedade girará sob onojne empresarial dé I. L. RABELO VERDE
EVENTOS LTDA., ten|io como npme fantasia CURUMIM FESTAS, etem sedeie domicilio na cidade de São
Luís, neste estado do Maranhão já Rua Eliezer Silva, N.° 900, nolbaírro São Beraardò, com CEP 65056-040.

' - jA sociedade tem como objejivo social principal o ramo de Serviços de
Organização de Feiras, Congressos, Exposições eFestas (Cód 82.30-0/01) e como atividades secundárias os
ramos de Produção ePromoção de Eventos Esportivos (Cótj. 93.19-01/01); Operação de Interiores (Cód.
74.10-2/02); FUmagens jde Fest^ eEventos (Cód. 74.20-0/04); Comércio Varejista de Artigos de Armarinho
(Cód 47.55-5/02); Coriércio j/arejista de Artigos de Papelaria (Cód, 47.61-0/03); Comércio Varejista de
Brinquedos e Artigos Recreativos (Cód. 47.63-6/01); Comércio Varejista de Cosméticos, Produtos de
Perfumaria e de Higiene Pessoal (Cód. 47.72-5/00); Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de
Mercadorias em Geral Não-Esp«ifícadas Anteríormente(Brinquedos, Roupa eCalados) (Cód. 46.19-2/00).

j I i j
CLAUSUÍA'?/ - Ocapital social da empresa éde R$ 55.000,00 (Cinqüenta eCinco Mil Reais),

ÍT

divididos em 55.000 (Cinqüenta e Cinco Mi!) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) integraliradas,

SÓCIOS 1 , o/„ OUOTAS 1 TOTAT.
rVELISE MARIARMELO VERDE 50

LAURIENE MARIa! RABELÓ-VERDE 50
27.500 27.500.00

27.500 ' 77 SOO OfTl J
TOTAL R$ 100

•

55.000 1 55.Ó00.OT
=> CLAíISfíT.AI 4 ° ~ M quotas são indivisíveis e nãc

I I
sem o consentimento dos outros sócios, os quais ficam segurar osemigualdade de condição e preço, direito de
preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizindo, se realizado' a cessão delas, a alteração
contratualpertinente.

1U

Digiiallzaeto òpmCemScannei
JX
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ÍSTITUIÇÃO CONTRATIJAL DA SOcÍe
I, l: i^belo verde eventos LTD^
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Aresponsabilidade dos sócios é resti ita ao valor dc suas quotas, mas todos respondem
solidanamcnte pela intcgraliza^o do capital social, dc acordo con oArt.105^ do Ç^fed'ÇS\51^pqj\

I •

CLÁUSULA 6^ - AAdministração da Sociedade caberá aos sócios, com os poderes eatribuições de atos
autorizados ouso 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 autorização dosoutros sócios.

i|2íb Ap termino dc cada exercício sociíU, cm 31 de Dezembro, oAdministrador prestará
contas justificadas cm sua administração, procedendo a elaboração do inventário, Balanço Patrimonial e do
Balanço de Resultado Econômico,-^endo aos sócios, na proporão de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSUÍ/A X" - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre
I ) I

ascontas cdesignarão administradores quando for o caso.

I j .
ÇLÁUSIMJ^ - Asociedade poderá aqualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependcncia,

mediante alteração corrtratual assinada por todos os sócios.

I

^ CLÁUSULAlio.'— 0pia^ de duraçan Ha gfvipHaH^ áj
I I

.CLAUSULaIjC' - ps sócios poderão, de comum ao
1. ' í 'labore", observadas as disposições; regulamentaies pertinentes.

or tempo indeterminado.

)rdo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-

_ Falecendo ou interditado qualquer s>cio, asociedade continuará suas atividades com os
herdeiros, sucessores eoincapaz. Não sendo possível ou inexisti ido interesse destes ou dos sócios remanescentes, o
valor de seus haveres será apurado eliquidado com base na situ ição patrimonial da sociedade, àdata da resolução, -p
verificada em balanço| especialmente levantado. I 1/

1 '

§ÜNICO -Ómesmo procedimento será adotado em outros caí os cm que asociedalie se resolva em relação aseu
socio.

^ CLÁÍÍSTÍT.ALI32 - |0s Administradores declaram, so
exercer a administração da soci^de, com lei especial, Ou em
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temperariam
fàlimentar, dc prevaricação, peita'ou suborno, concussão, pccul

»as penas da lei, ®stão impedidos de

drtudc de condenaçã^riminal, ou por se encontrar
mte, o acesso aos^âgos públicos; ou por crime
to, ou contra a economia popular, contra o sistema

DigiTBliudo com CsmSc3nn«r



7- . COM STItÚiÇÃO CONTRATUAL DA SOCiIdAD"—^
I. L. írabelo verde eventos LTD i

• • • • • V «
• ••••»• 4

•• •• ••

financeiro naciona], contra noimas! de defesa da concorrência,

propriedade. |

=> OAUSMLAJi^ - Fica <^!eito oforo de São Luís - MA, para oexercício ecumprimento' dos direitos e
obrigações resultantesdeste contrato.

)ntra as relações dé consumo, fé pública, ou a
• • ••• *^90 • •
• * « • • 99 99 f é

• r « ^ < I »•» 1 • • ♦
« I • • •

^E, por assim estarem justas e contratadas, assinam o pre<

formae^la, na prescnjça dc 02 (Duas) testemunhas.
ente instrum^to ein 03 CFrês) vias de igual teor,

%
%. '

\
w

São Luís ~ MA, 17 de Outu )ro de 2006.1006. I

iôâUyf\'tACC\IMMjSÍ^,
LAÜRIENE MARIA|raBELO VERDE

SÓCIA-ADMINISTRADORA '

TESTEMUNHAS:

DO NASaMENTO/
I o»? SICP/MA ' (R.G. N.® 272.982 SSP/MA

IVELISE MARIA RABELO VERDE
SÓCIA-ADMINISTRADORA

fSffro
R.G. N.« 001167892-5 GEJUSP/MA

í)UNTÂ COMÉR^LOO ÊtaDO 00 MARANHÃO~0^tóV

^L_l,'L.flÁBp.p,VEROÈC\reNTOSL7bA
•.-VV I I. .7 :. . ^ .MM
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.-J^VVVVV

• eonh
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«•eoftheo
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í*flVipn}®aa

A>ff6>flOTfTn*i,r^*^rin
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TERCEIRA ALTERAÇÃO DAEMPRESA INDIVIDUAL -LM RÁgELO }f/ERDE
lík,<;fica

Pelo presente

LAURIENE

instrumento particular de alteração de Contrato social c na forma de direito,
.. JMARIA RABELO VERDE, brasilei a, casada, separação total de ben.s,

e nascimento 16/12/1964, portadora da

expedida por SESP/MA e CPF: n®

Luís -MA. naAveriida dos Holandeses,

empresária, natural da cidade de São Luis - MA, data (

Carteira de Identidade (RG): n° 06339I6I2017-3,

807.535.907-00, residente e domiciliada na cidade de Sã(

s/n. Quadra a! Lote A1B, Edifício Solar da Península! Apartamento 502, Ponta D'areia, CEP:
65.077-357. Empresária naempresa individual que gira sob o nome empresarial L M RABELO

VERDE, esta

Bernardo, CE

sob o NIRE

vlaranlião, Rua Eliezer Silva, n® 900, São
i

Junta Comercial do Estado do Maranhão

Nacional da Pessoa Jurídica sob o n®

)elecida na cidade de São Luís, Estado do
I I

65.056-040. Devidamente registradana

n® 21102215313. inscrita no Cadastro

10.672.133/0001 -68, resolve alterar oseu requerimento Ile empresário, com fundamento no artigo
- ' I í980-A, da Let n® 10.406/02, e o faz sob asseguintes condições e cláusulas: I

CLÁUSULA I -DA SEDE (aVt. 968, IV, CC)

O Empresário Individual alterasua sedenaRuaEliezerSilva, n® 900,São Bernardo. CEP- 65 056-
I 'I I I

040, Sao Luís - MA paraj Avenida Ana Jan.sen, 9. Pavmlo. 05, Torre II, sala-512, Ponta d' Areia,
CEP: 65076-1730, São Liiis- MA.

CLÁUSULA II. DO OBJETO SOÇIAL (art. 968, IV, CC)

mercadorias^ em gerd não especializado; 4222-7/01 -
água, coleta de esgoto e construções correlatas, exce

portuárias, marítimas e'!nuviais: 4391-6/00 - Obras
canteiro e limpeza t e terreno.

OEmpresário Individual altera seu objeto social paja: 8230-0/01 -Serviços de organização,
produção e iiromoção de eventos; 4120-4/00 - Construção de edifícios: 421 l-I/Ol - Construção

de rodovias éferrovias; 'f213-8/00 -Obras de urbanizlção -ruas, praças e'calçadas; 7410-2/02 -
Design de interiores; 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de

Construção de redes de abastecimento de

to obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras
I\

le fundações; 4311j-8/02 - Preparação de

A vista da modificação ora ajustada consoli Ia-se o ato com seguinte redação.

CLÁUSULA I -DO NOME EMPRESARIAL (art. 968,11, CC)

O empresário individual gira sob o nome empresarial de L M RABELO VERDEjí^usa a

expressão VERDeÍCONSTRUÇÕES como nome finlasia.



TERCEIRÀ ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - L M Ri^

GLAUSULA II • DO CAPITAL art. 968, HI, CC)

FOLHA n''^
Págin

BELOíVERDE

Rubrica

O capitalé de R$ 55.000,00 (cinqüentae cinco mil reais), totalmentesubscrito e integralizado, da
I ' 1 'seguinte forma: RS 55l000,00 (cinqüenta e cinco mil rems) em moeda corrente do País

GLAUSULA m - DA SEDE (2rt. 968, IV, CG)

O Empresário Individ

Ponta d' Areia, CEP:

ual'|tem sede na Avenida Ana Jansen. 9. Pavmto. 05, Torre II, sala 512,

Ô5076-730, São Luís - MA.

GLAUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CG)

OEmpresário Individual tem osseguintes objetos: 8230-0/01 - Serviços deorganização, produção

e promoção de eventos; 4120-4/00 - Construção de edif cio.s; 4211-1/01 - Construçãode rodovias

e ferrovias; 4-2l3-8/(W - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 7410-2/02 - Design de
' l I

interiores; 4619-2/00,-Representantes comerciaise ageatesdo comércio dc mercadoriascm geral

não especializado; 4222-7/01 -Construção de redes de^ abastecimento de ágiia, coleta de esgoto e
construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e

. . • í '1 ' Ifluviais; 439 -6/00 - Obras de fundações; 4311 -8/02 - Freparação decanteiro e limpeza dc terreno

CLÁUSULA V-DEíTLARAÇÃO DE DESIMPEljlMENTO (art. 37,1 II, Lei 11° 8.934, de
i' 1994)
•I

j i 'i fl j
A empresana declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações

prestadas néste instrumento e quanto ao disposto n!3 artigo 299 do Código Penai, não estar

impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário

Individual no País.

CLÁUSULA VI - DOimíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, m,

F, Decreto n® l.í 00/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 21 de janeiro de 2009 e seu prazo dc ( uraçao e

indeterminado.

is



folha n°

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL -LM tÀBELl/vERDE

CLÁUSULA VII. PORTE EMPRESARIAL

Aempresária declara que'a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos lermos da Lei
Complementa^ n 123; dé 14 de dezembro de 2006, eque não se enquadra em qualquer das
hipóteses de exclusão relacionadas no §4*^ do ari. 3° da tnencionada lei. (art.Í3°, 1. LC tf 123. de
2006) i'

CLÁUSULA vm- FORO '

Fica eleito o Foro dá Cpmarca de São Luís - MA.
I ''constitutivo. rpunciando-|se aqualquer outro por mui

constituído, assino opresente instrumento particular qui foi lavrado em uma única via que será
destinada ao registro c arquivamento na Junta Comercia

para qualquer açãoj fundada neste ato
o e.special que sejal E por estar assim

do Estado do Maranhão.

São Luís - MA. 07 de agojto de 2020

Uíuriene Maria Rabelo

Empresária

/erde

3 de 4
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MINISTÉRIC DA ECONOMIA
Secretaria Eèpecial de Desburocratização, Gestão e doverno Digitai
Secretaria de Governo Digital
Departamenio NacÍonal|de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

.FOLHA n" .
Pagir

Certificamos que o ato da empresa L MRABELO VERDE consta assinado digitalmente por:

'l' ''
1 spwfE(S)'^ iiFl^gí'• V.

' CPF •1
1 Nome 1

,80753590700 LAURIENE MARIA RABELO VERDE i

( )

jt

A validade d

Certlttco queYp^eyrS fot -alldada

CERTIFICO o REGISTRO EM 03/09/3020 ISsSO SOB N» 202006332fi4.

,|pR0T0C0I/0: 200632264 DE 03/09/2020 11:57.
|050IGO DE VERIFICAÇÃO: 120O4I0Q15B. KIRB: 21102215313.

I 'IL MRABELO VERDE i '
CEMA

' ' LÍLIAM THERESA RODRIGUES MEHDONÇA
I SECRSTÃRIA-
I ' SÃO LGlS, 03/09À020

^ www.enFra9aeacil.lDd.g0v.br

ste docuoento', se impresso, fica sujeito à coaproraçao de sua autenticiosde
I |i infernando seus respectivos códigos de verificação.

nos respectivos portais.
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QUARI AALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIiVIDUAL - L M R
I ! J VBELOíyERDE

Pelo presente

LAURIENE

Rubrica

instrumento particular de alteração dfe Contrato social e na forma de direito,

MARIA RABELO VERDE, brasileira, casada, separação total de bens,
empresária, natural da cidade de São Luis -MA, dita de nascimento 16/12/1964, portadora
da Carteira de Idenüdade (RG): n° 063391612011-3, expedida por ksP/MA eCPF: n°

e de São Luís - MA, na Avenida dos

A, Lote A1 B, Edifício SolirdaPenínsula. Apartamento 502, Ponta

D'areia, CE^; 65.0|77-^57. Empresária na emprísa individual que gira sob o nome
empresarial LMl^BELO VERDE, estabelecida na cidade de Sãò Luís, Estado do
Maranhão, Ajvenida jAna Janscn, 9, pavmioOS torre il sala 512, Ponta d' Areia, CEP: 65076-

I I j ij I730, São Liiis - MA. Devidamente registrada na jjinta Comercial do| Estado do Maranhão
sob o NIRE

10.672.133/C

807.535.907-00, residente e domiciliada na cidad

Holandeses, s/n, Quadra

n° 21102215313, irnscrita no Cadastrò Nacional da Pessoa Jurídica sob o n"
I . i !001 -68 resolve alterar oseu requeriintnto de empresário^ com fundamento no

artigo 980-A da Lei n°'10.406/02, eofaz sob as seguintes condições ecláusulas:

,1 CLÁUSULA I. DO OBJETO SOCIAL
OEmpresário Indivjduál altera seu objeto social ptL; 41.20-4-00 -Construção de edifícios;
42.11-1-01 -Constmção de rodovias eferrovias; 13-8-00 -Obras ^e urbanização -ruas,
praças e calçadas; 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto econstruçõ|s correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-00 -Obras portuárias,
marítimavS efluviais; 43,-91-6-00 -Obras de fundaç5es; 43.11-8-02 -t^reparação de canteiro
elimpeza de|terreno; 43.99-1-03 -Obras de alvenai
42.12-0-00 -j Construção de obras de arte especiais;
pistas rodoV|iárias e aeroportos; 77.32-2-01 - Alu
construção sem operador, exceto andaimes; 46.

ia; 43.13-4-00 -06ras de terraplenagem;

42.11-1-02 - Pintma para sinalização era

guel de máquinas e equipamentos para

19-2-00 - Representantes comerciais e

v1 de 6

agentes do cpmércio dejmercadorias em geral não especializado (comercio em geral); 74.10- i
.'II I ' I2-02 -Desi^n de interiores; 02.10-1-06 -Cultivo de mudas em viveiros florestais; 38.11-4-

00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-
00 -Tratamento edisposição de resíduos não|perigosos; 38.22i0-00 - Tratamento e
disposição de resíduos perigosos; 43.21-5-00 - Instalação emanutenção elétrica; 42.21-9-05
-Manutenção de estações eredes de telecomunicadões; 43.22-3-01 -Instalações hidráulicas,
sanitárias e de gás; 43.29-1-99 - Outras obras de instalações iem constnições não
especifícadí

de edifícios

santeriormente (revestimento de tubulações); 43.30-4-0jt -Serviços de pintura
em geral (pintura, interior eexterior, ejn edificações de qualquer tipo); 43Í30-4-



QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL - LMRA BELG^VERDE
II 1' 1/

Riít)rlca05 -Aplicação de lepstimentos ede resinas em intíriores eexteriores; 4350-4-99 -Outras
obras de acabamento dá construção (serviços de cHapisco. emboço e reboco): 43.99-1-99 -
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de
partes de edifícios, tais^como; telhados ecobertuAis); 45.20-0-05 -Serviços de lavagem,
lubrificação e polimento de veículos automotores; 49,30-2-01 - Transporte rodoviário de

carga, excetò produtos perigosos e mudanças, muniçipal; 49.30-2-03 - Transporte rodoviário

de produtos perigo.sos; 52.12-5-00 - Carga e descarga; 52.22-2-00 - Terminais rodoviários e

ferroviários; I52.23-

cm geral.

:p2.2:
estrutura portuária;

-0()- Estacionamento de veículos; 52.3I-I-01 -Administração da infra-
52Í40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto

operação dos aeropórtós e campos de aterrissagem; 53.20-2-01 - Serviços de malote não
realizados fjelo Correio Nacional; 71.19-7-99 j- Atividades técnicas relacionadas à
engenharia e arquitetura não especificadas anterit>rmente ( projetos de gestão de águas);
74.90-1-99 I Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente (serviço de previsão meteorológica); v2.11 -0-00 -Locação de automóveis sem

condutor; 81.11-7-()0 -,| Serviços combinados pari apoio a edifieiost exceto condomínios
prediais; 81.^21-4-00 -Limpeza em prédios eem domicílios; 81.22-2-00 -Imunização e
controle de'pragas urbanas; 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas
anteriormente ( liinpezi de máquinas industriais); 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
82.11-3-00 -Serviços' combinados de escritóriJ eapoio administrativo; 82.19-9-99 -
Preparação

especificados anteriormente (preenchimento de fo

de correspondênciaj inclusive de material de publií

de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não
1 ^, !
mulários, colocação de selose despacho

|l CLÁUSULAII-DO

Ocapital era de k$ ,|55.000,00 (cinqüenta ec
integralizado, passa asér de R$ 409.746,92 (quatrc

idade); 4744-0/99iComércio varejista de

materiais de consü ução, em geral 4679-6/99 Coméi cio atacadista de niateriais de construção

CAPITAL

nco mil reais), totalmente subscrito e

centose nove mil e setecentos e quarenta

to é totalmente sub.scrito e integralizado,e seis reais e noventa é dois centavos), cujo aumei

neste ato, em moeda corrente nacional.

de 6

%
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FOLHA n" fiQó

QUARTA ALTERAÇÃO DA EMPRESA IND VIDUAL -LM RABI LOiVERDE

Rubrica

A vista da modifícacão ora ajustada consolida-se o ato com seguinte redação.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, ÍI, CC)
Oempresário indivijdual gira sob onome empresarial de LMRABELO VERDE, eusa a
expressão VERDE CONSTRUÇÕES como nomes fantasia.

CLÁUSULA II -DO CAPITAL (art. 968, Dl, CC)
Ocapital éde R$ 409.7^6,92 (quatrocentos enove mil esetecentos ejquarenta eseis reais e
noventa e dois centayos), totalmente subscrito e integralizado. dá seguinte forma: R$

409.746,92 (quatrocentos e nove mil e setecentos

centavos) em moeda cobente do País

CLÁUSULA Iir - DA SEDE
' 'lO Empresário Individual tem sede na Avenida Ana

Ponta d' Areia, CEP: 65076-730, São Luis - MA.

e quarenta e seis reais e noventa e dois

(art, 968, IV, CC)
I
\

Jansen, 9,PavmtoJ 05, Torre II, sala512,

, CLÁUSULA rv -DO OBJET O(art. 968, IV, CC)
OEmpresário Individual tem os seguintes objetol: 41.20-4-00 - Constmção de edifícios;
42.11-1-01 -j Constmção de rodovias eferrovias; 2̂.13-8-00 -Obraside urbanização -mas,
praças e calçadas; 42.22-7-01 - Constmção de re les de abastecimento de água, coleta de

esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.91-0-Ò0 - Obras portuárias,

marítimas e fluviais; 43.91-6-00 - Obras de fundações; 43.11-8-02 - Preparação de canteiro
elimpeza de terreno; 43.99-1-03 -Obras de alvenaria; 43.13-4-00 -Obras de terraplenagem;
42.12-0-00 Constmção de obras de arte especiais|42.11 -1 -02 -Pintura para sinalização em
pistas rodoviárias e aeroportos; 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas c equipamentos para
construção sem oijerador, exceto andaimes; 46.19-2-00 - Represèntantes comerciais e
agentes do comércio de| mercadorias em geral não ispecializado (comercio em geral); 74.10-

j I 1 I
2-02 - Design de imerióres; 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais;

de 6

a geral); 74.10- i

istais; 38.11-4-

00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 38.12-2-OC

00 - Tratamento e disposição de resíduos não

disposição de resíduos perigosos; 43.21-5-00 - Ins

-Manutenção de eslaç^s eredes de teIecomunica|ões; 43.22-3-01 -Instalações hidráulicas,

- Coleta de resíduos perigosos; 38.21-1-

-perigosos; 38.22-{0-00 - Tratamento e

alação e manutenção elétrica; 42.21-9-05

sanitárias e de gás; ,43.29-1-99 - Outras obr is de instalações em constmções não

zo



folha

QUARl AALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL -LM RABl

- Serviços de pinturaespecificadas anteriormente (revestimento de tubulações); 43.30-4-04
de edifícios em geral (pintura, interior eexterior, ei| edificações de qualquer tipo); 43.30-4-
05 -Aplicação de repstimentos ede resinas em iniferiores eexteriores; 43.30-4-99 -Outras
obras de acabamento da'construção (serviços de chapisco, emboço ereboco); 43.99-I-99 -
Serviços especializadosj para construção não espe rifícados anteriormente (construção de
partes de edifícios, taisicomo: telhados ecobertuns); 45.20-0-05 -Serviços de lavagem,
lubrificação e polimento de veículos automotores;

t . I
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de

carga, excetO|produtos perigosos emudanças, munic ipal; 49.30-2-03 -Transporte rodoviário
de produtos [jerigosqs; 52.12-5-00 -Carga edescarj ;a: 52.22-2-00 -Teminais rodoviários e
ferroviários; p.23-l-0pj- Estacionamento de vefculjjs; 52.31-1-01 -Administração da infra-
estrutura portuária; 52;:;4a-i-99 - Atividades auxiiiares dos transportes aéreos, exceto
operação dos aeroportos e campos de aterrissagen; 53.20-2-01 - Semços de malote não
realizados pdo Co|iTeiò Nacional; 71.19-7-99 Atividades téciicas relacionadas à
engenharia earquitetura não especificadas anteriomiente (projetos 'de gestão de águas);
74.90-1-99 - Outra? ajividades profissionais, ciintíficas e técnicis não especificadas
anteriormente (serviço de previsão meteorológica); 77.11 -0-00 -Locaçào de automóveis sem
condutor; 8fil 1-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios
prediais; 81.21-4-OC

controle de pragas

- Limpeza em prédios e em domicílios; 8I.22-2-Ò0 - Imunização e
urbanas; 81.29-0-00 - Ati^

anteriormente ( limpeza de máquinas industriais);
82.11-3-00 -j Ser\'iços'jCombinados de escritório
Preparação de documentos e serviços especia
especificados anteriormente (preenchimento de formulários, colocação de selos edespacho
de corresponçléncia, inclusive de material de public dade); 4744-0/99 Comércio varejista de
materiais de èonstrução.em geral 4679-6/99 Comériio atacadista de mjtteriais de construção
em aeral. i

'idade.s de limpeza não especificadas

81.30-3-00 - A.tiyidades paisagísticas;
e apoio administrativo; 82.19-9-99 -

.ízados de apoio | administrativo não

de 6

CLÁUSULÁ V-DECLARAÇÃO DE DESIMPI^DIMENTO (art. 37,11, Lei n" 8.934,
I !, de 1994)

Aempresántj declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas jtodas as informações
prestadas neste instrumento equanto ao disposto np artigo 299 do Código Penal, não estar

>7^

impedido de

Individual nc

exercer atividade empresária enão ijossuir outro registro como Empresário
Paí.s.

u



POLHA

QUARTA ALTEI^ÇÃODA EMPRESA IND VIDUAL -LM RABELO tDE ^ '

Rubrica
CLÁUSUÍa VI

A Empresa iniciou

indeterminado.

DO INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DÈ DURAÇÃolS:

53, III, F, Decreto n| 1.800/96)
suas atividades em 21 de janeiro de 2009 e seu prazo de duração é

CLÁUSULA VD - PORTEEMPRESARIAL'

Aempresária declara que aempresa se enquadra cimo Microempresa -ME, nos termos da
Lei Complementar n° Ip3, de 14 de dezembro de 2006, eque não se enquadra em qualquer
das hipóteses deexclusão relacionadas no §4° do art. 3° da mencionada lei. (art. 3°, I, LC n'

123, de 2006)

CLÁUSULA Vlllj- FORO
Fica eleito c Foro cia Comarca de São Luís - MÀ. para qualquer ação fundada neste ato

• • '• •' rconstitutivo, renuncian^o-se aqualquer outro por muito especial que seja. Epor estar assim
constituído, assino ópresente instrumento particullir que foi lavrado em uma única via que

'li I Iserá destinacla ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado doMaranhão.

São Luís - MA, 20 de abril de 21

Lauriene Maria Rab

Empresári

elo Verde

V

22-



MINISTÉRIO DA ECOKjOMIA
I I 'Secretaria Especlal|de pesburocratização, Gestão ejSovemo Digital

Secretariade Governo .Digital
Departamento Naci Dnal de Registro Empresaria! e In egração

FOLHA n" ^0G> Págl

CPF

80753590700

RiJijf:!. i

jASSINATURA ELEÍRÔNICA
i

I ' .
Certificamos que oato da empresa L|,M RABELO VERDE constá assinado digitalmente por:

|IPENTIFIÇAÇÃÓ DO{S) ÁSSINANTE(S)^
Nome

LAURIENE MARIA RABELO VERDE

I

Certifico queYfoiualidada
«Pii .em %eij 'espei

Portaria n» '
te eniissoi

Rubrica

1

CERTIFICO O REGISTRO EN 21/04/3021 09:20 SOB M® 20210S20167.
PROTOCOLO: 210520167 DE 20/04/2021.

CÓDIGO DE VBRIPrCAçAOi 12102691396. CNPJ DA SEDE: 10672133000168
NIRB: 21102215313. COR E?E1TOs|dO REGISTRO EM: 19/04/2021.
L H RABGXO VERDE IJÜCEMÀ

A validdde d

I LÍLIAN THERBSA RODRIGUj^S MENDONÇA
SBCRETÂRIA-G

, vwv.fiiiiprasa£acil .mj .gov.br

•ste floctaento' se impresso, fica sujeito d coaprov
Inforoando seus respectivos cOdi

içâo de sua autenticicade'nos respectivos portais,
;os de verificando. 0



CNH Digital
Departamento Nacional de insito

RCPÍÍBLICA FEOnRATJVA DO BRASIL
INIKAIkíIRUTI.-KA

lAtJtyjA ÍÍACIWHAl Ot HÂBIlIlAliAo ' r

IwjBma: ay.iA rabeisÍveputc
O'OOC.IOfmBAtCiOiSIM.-UCPUUt —

JGSSSiSlMlIsiisESP MA ]
t ' . !' ' ' '

irWtâN^sawiiTOs
[n07.s35.?07.cS 1
-rr.lHto"

aVAíiXXS •DO VAtS WJSOS
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f ~ ~1
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1
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J
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j

li

AtKMfUiacaaMIaaiM

SêO LUIS. MA

>VMCOM»atMUnt
o»i«tAiamo utuuAL es rsLimm

MARANHAO

wtAtvano

im/2S20

t0460iJK<;«3

KAC434873CI7

FOLHA

RiihricA

QR.ÇODE

íS

Documento assinado com cerlKicado digital em conformidade
00^ aMedida Provisória n» 22Ò0.2/2001. Sua validade poderáse| confirmada por meio do programa Assinador Serpro.
AS|0ííemações para instalar oAssinador Serpro e realizar a
valjdaçâo do documento digital estão disponíveis em;
<ijnp://www.setpro,Qcv,bí/assinador-dÍgiial >. opção Validar
Assinatura.

SERPRO/DENATRAN

íH



30/04/2021

I Ministério da FazendaSecretaria da Receita Fedej-al do Brasil
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

N° do CPF: 807.535.907-00

Nome: LAURIENE M/j).RIA RABELO VERDE

Data de Najscimento: ^6/12/1964
Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição:

Digito Verificador:

anterior a 10/11/1990

00

FOLHA n\

Rubrica

, I

Comprovante emiWdoj âs: 16:20:44 do dia 30/04/^021 (hora edata íje Brasília).
Código de 'controle do comprovante: FA2D.71AF 16DB.0797

'oi validadaC«rriflco que a presente11 em seu re.sp^lv^te

Este documerito não substitui o "Compr

Portaria ns
I'

Rúbrica

Dvante de Inscrição no CPF"

{Modelo aprovado pela IN/RFB n® 1 548, de 13/02/2015.)

cáv

%

2^
1/1



DECLARAÇÃO

VERDE

CONSTRUÇ OES

TOMADA DE PREÇOS N° 11/2021

folha n°

Ruhf íca

)E ENQUADRAMENTO COMO MICR
I PORTE

DEMPRESA E EMPRESA DEPEQUENO

I'

Aempresa LM Rabelo Verde, CNPJ/MF n." 10.672.;133/0001-68, sediada à
Av. Ana Jansen, N°9, Ed. Lagoa Corporate, Sala 512, Ponta D'Areia, São Luís/MA (CEP* 65 076-

representante legal, o (a) Sr. (a.) {LaurieneMaria Rabelo Verde /
DECÍJaRA, para fins do disposto do Edital, daTOMADA DE PMÇOS N°12/2021, sob as sanções àdministrativas cafeveis esob as penas da

lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

,(X)M
nM23,de 14/12/2006;

CROEMPRESA, conforme nciso I do artigo 3° daLei Complementar

O EiVIPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3° da
Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

i'!

A licit^te; DECLARA, aindí
hipóteses de exclusão no 5

• • ' I ' jdireitode preferênciacomo

, que não se enquadra em qualquer das
4do^art. 3° da menciona(jia lei, estando apta,i portanto, aexercer o
critério, de desempqté"no7procedimento licitatório daTOMADA DE
7À(\'rt nfla Pr#»fia?fiirQ T_ar-' tl •r\_^ .PREÇOS em epígrafe',' realizádõ pela Prefeitura NÍuni dpal de São João' dos Patos.

Atenciosamente

São João dos Patos (MA), Ò3:de novembro de 2021
|í

LM RABELO VERDE

Lauriene Maria Rabelo Verde
CPF: 807.535.907-00/ RgI 06339I6I2017-3

Sócia-Gerente

CNPI: 10.67Í.133/0Ò0T-68 E-Mail: verdeconstruc^es.ma@gmail.com|!Fone: f9R) 98767-0404
Av. Ana Jansen, Ed.Lagoa Corporate, Sala 512, Ponta D'Areia, São Luís/MA - CEP: 65.076-730



FOLHA n" -èlCL

V. IGovtRNo no
FACiyi>*ARANH&0

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estadode Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA jGOVERNO OO
'1MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Certiftco queVS^eWnSÃSfípresente certidão foi validada

PortaríBnr^'^y£3'SU

Nome Empresarial: L MRABELO VERDE

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Sistema Nacionãrdè Registro dé Èmpré
Certificamos que asinformações abaixo constam dos documt ntos arquivados

nesla Junta Comercial e sãovigentes nadata dasua^pedicâo.

sas Mercantis - SINREM

NIRE(Sede)
21102215313

CNPJ I I
10.672.133/0001-68

Arquivamento do Ato de Inscrição
21/01/2009 li

Endereço Completo . | j
Avenida ANA JANSEN. N° 9. PAyMTOOS TORRE II SALA 512. PONTA DA AREIA-sJo Luis/MA- CEP65076-73Íj
Objeto I j I

iESiSiSgS«SSÍÍi^Íli^=
EMGERAL i i' t-- •.

Rubrica

Protocolo: MAC210l4443d0

Início de Atividade
21/01/2009

. ;v, •••.wuwoivt.ut IVIMI cr\iML Líc ruDLiLvIUAUtJ 4/44-0/99

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Capital j tj '-VO.-1.'- v.;
R$ 409.746.92 (quatrocentos enove niil esetecentòtèqü^rentáJèíseis'reajs'e.TO^ :a é'dWòèntavos)

Ultimo Arquivamento
Data

27/04/2021
Número |
20210570822

Nomedo Empresário: U^URIENE MARIÁ RABELO VERDE
Identidade: J
0633916120173 |
Estado civil:

CASADO(A)

Ato/eventos]
223/223-bVaNCO

CPF: ]
807.535.90j-00
Regime deibens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foijemitlda automaticamente em 30/08/2021. às17:42:9/(horário deBrasília),
s^a, verificar sua autenticidade no https://www.emprei^afacil.ma.gov.br, com ocódigo XXHXASLC.Se Impres:

%

Porte

ME (Microempresa)

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

Ide 2



( ^

ÍU'«'-S IcOVt.íMl 00 I
FACIL'"a>wnhAo:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estadodo Maranhão

CERTIDÃO SIMPL

Sistemja Nacional de Re^gistríde Émprí
Certificarnos que as informações abaixo constam dosdocum

FOLHA n" Si

=ICADA

sas Mercantis - SINREM

Kl I!.

^BRÊSA [GOVERMO DO |
FÁCILImaranhAO:

Continuação

Nome Empresarial; LMRABELO VEROEi
1Natureza Jurídica; Empresário(Indivldüa1)|

u wu.iui s,uiiieioidi e sao viqenies na data da sua e

1

(

ixpedicâo.

1
Protocolo: MAC2101444340

MAC2101444340

! I

Lilian Theresa Rodrigues Mefi
Secretário Gerai

donça

2 de 2



FOLHA

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria ecomércio -SEINC
Junta Comercial do Estado doMaranhão

CERTIDÃO ESPE "ÍFICA
Sistema Nacional de Registrode Empre ias Mercantis -SINREM

ar,„ív.a„s
"Qsta Junta Comercial esão vigentes na data da sua eJoedicão.

Ru!)" !!. I

^VBESAIGOVFJÍNO DO
FACILÍmaranhAo

Certificamos que aempresa LMRABELoVeRDE
Portadora do CNPJ 10.672.133/0001-68 [
Eregistrada nesta Junta Comercial, como segue: Protocolo: MAC2101444368

NIRE (Sede)
21102215313

CNPJ

10.672.133/0001-68 21^/01/^)09''"'''̂ '"®"*° '*° ^*° f
Endereço Completo ' í \ ~
avenida ANA JANSEN. N°9. PAVIUTOOS TORRE II SAU 512. PONTA DA AREIA -S

Inicio de Atividade
21/01/2009

Ato

223

002

002

310

002

002

080

002

002

002

315

090

Número í
20210570822
20210520167,
20210520167,

2021049332lj
20200632264'
20200632264

211,02215313
20180336053'
20180336053'
20150051387,

20080564720
21200661644

MAC2101444368
I

âo Luís/MA - CEP65076730

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores
Data

27/04/2021
21/04/2021
21/04/2021

09/04/2021

03/09/2020-?
03/09/202Ó--''

06/06/2018'.^
06/06y'2Ò18' 1
06/06/201
02/03/2015

Descrição
BAU^NCO I
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)

emÍreIario da empresa /
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) ^^cuivuivib
transformação '

/ ™n^fSrmaca°o ^ empresarial
• emprkaZ?"

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
(CONTRATO

f.r
''S\
V;v

y.

Y'/•21/01/2009 '̂>V'̂ - f ^
\ Yi'2;1/,bl/2009^:'̂ "* .

, II : . . .-'if , a L • ^

f°'automaticamente em 31/08/2021 às0q-9ftM« rh .4 - >i LSe impressa, verificar sua aUenlicidade rat~pF//wwSre^^^^^^^^ f
[ I í ^̂ ^•®'"P'̂ ®®9'3cil.mã.gov.br. com ocódigo QH1BDF1X.

S i-
L̂illanjheres^Rodrigues Mendonça' .V, ^ort^ria

Secretárip(a) Gerai ,

1 de 1
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»:y-a£:^^r

PRp^DO SEGURÁPp MU^CIPIp DE SAO JOÃO DOS PATOS

®ARôMço Pjgltal da eWG Seguros S.A., docurnento emitido conforme os maÍB rfpldoa
^ PPardfloá9fl9-(fi|̂ j|i, «Kiiiann,» no

• r-/

•i- .,
>1

BMQ
í: '

lyjãsgGURQqqi,^

' ' 'ÍV - "

"•• y'" 's'
;

•' <

TiTUp: APÓUÇp BEGL rogarantía

; •; 1 ŴP^I!Mi;0lf41?P21t'0(l30775Í)R534^7 •ENDOSSO OOpilÒM
•" í, 1'.-^" j í: in^rp: iSjiaea 1' '•

v];. ^2031 4:30PM t; '
c . bwig seguros B^. IÍ

•'•••"--t^CN-PJ <t,486;2S8/00(ii,7a : li •

^ -

Ppçpento eletrtnico digita iiente aseinedo por:

• "/Niçijplrodi _
VNianvosaâo Brasil

.';>''"'j(ir'e«iaur1«ná ^«^'SanrAma
.1'''AC'f' i

'i^V AM^^tifctfgiurmentepar i'
^V" ««nas oiwH coviph»

S^W-' •
PoçumentQ ^letrAnjcq assinado digita nehte;conforfne'M'p n® 2.200-2/20G

/VIMo
/Nte«xftr^
/NA9r*v<»3ap9

-(Çp -Çra^i Wr: |!flP|l|0(as)r •• l- instituiu ainfra-óstrutijra do Chaves pi^llcas prasite.ira
do Certificado; 3A6BBBDC1887A622 DataeHofa4)u|jI(^(,y" t202^ 4:aOPM

Certificado: 1AFD06DF8AE26AB6 Data OHora Nov 12031 4:30PM

•.; Hv,V-w:

fi PPPSIPENT^ 04REPUBLICA, np uso da atribuição que ihe oferece
força de iei, que assim dispõe: '

!,' '/-J '"'• " 'rr'rNArÍ'.V,Y^;Á' ( i] • ! .;
Sfe^-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP Brasil, para garantlf'à autentieldáde. aInteoridade aa

eletrônica, das aplicações de suporte e das apiicaçôaa habilitadas Qué utiuSm oertlflcadoa
^Igilala; bem comó a realização'de transações eletrônicas seguras. I h uviifem w"caaoa

' '' A. !•" í •

o art. 62da ConsUtuiçOo, adotaa Uedida Prpvlsórla d

apólice ou endossotolcor/ofaman/e registrstío fío site
1" II • •• í

^ja se(e d/as útejs dae/ji/asâo deste ipòjjmento, poderá serveríficadd sba aí

/••••••'• ;• .feV'-V I. ] '• • \\A

\ i

p3



Apólice N° 017412021000107750053417
Endosso N° 0000000
Proposta N° 163995

Seguro Garantia

LICITANTE i

A.BI\/!G SEGUROS S.AL garante pelo presente ir strumento aoisleburado:
município DE SAG jjDAO DOS PATOS
INSCRITO Np GNPJ: Ò6.Ó89.668/0001-33
COM SEDE NA:| AV GÉtÍíJLÍO VARGAS, 135 -CENTRO
CEP: 65665-000 - Sao; João dos Patos - MA

ofiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador: ,||
ÜM RABELO VERDE
INSCRITO Np CNPJ/MF:,10.672.133/0001-68

DA AR

ate òyalór de: '

R$ 6.784,20-:SÈIS MI
CENTAVOS • j •

LE SETECENTOS EOITENTA EQUATRO. REAIS EVINTE

Hca aindã déclárado^u^ esta APÓLitíE éprestada para osedüinte ohjMn-
O 'DréRfinfp Cíariítrnnoróri'f« « T: i : Z ^ r^- i
-r-—^^^ w»-«vi- p H'<gai,<tud para o seguinte objeto:

nícip de Vigêncià! 24:00rHbras,.dò dia 02/11/2021
Fim de Vigência:! .24:0'^ "3jiprás do dia 04/03/2022

I i

Corretor: ! 1 j;
" i 1

Jcodigo SUSEP Corretor: .
AIRAM CORRET^ÒRA d|e SEGUROS LTDA ;202032933 1,

BMG SEGUROS S.A. - Código de Registro na SUSEP 1741
CNPJ 19.486.2^8/0001-78

AVENIDA PRESIDENT

Tels 2711^800-

II , .=JUSCELINO KUBITSCHEK. 1830 •5° ANDAR -BLOCc[ 2•CEP: 04543-000 -VILA NOVA CONCEIÇÃO -SÃO PAULO -SP ^ \
sAC 0800 979 9070 -Ouvidoria: 0800 728 0218 -SUSEP 0800 021 8484 •Processo SUSEP n" 15414.900192/2016-37 ^



Apólice N" 0174j202lÓ00;i07750053417
Endosso 0000000
Proposta N° 163995
Ramo 0775

Seguro Garant

LICITANTE

Demonstrativo c e Prêmio

Prêmio Líquido: I j j 189,00
Custo de Apólice: i •; o,o6
Adicional de Fracionamento; oioo

•' I I í 0.00
Prêmio Totai: i í : 189,00

Fôrma de Pagamento!
Forma dè Pagarfiento:;
Número de Prestação:'

A Vista

/•OLHA n°

Rutjrica

Parcelas Data Vencimento
08/11/2021

Valor das l^arcelas
189,00Forma de Cobrança: F,ICIjJA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

rif ' ° Pagametito do prêmio à Vista ou de qualquer uma
poderá, ser' efetuado- jnó
Seguradora encaminhará

primeiro-, dia util em jque houver exjDediente bancário. - A
T"" ^ doçumepito de cobrança diretamerite ao Tomador ourepresentante legahcu,raiada, por expressa solicitação de qualquèr um destes ao corretorde seguros, observada; aAntecedência mínima dl 5(cinco) diL^útelT em

do^respectivp:venclmento|i - Em caso dê parcelámento do prêmió nâo será oermLa a
Õuanrin^h ^® nenhum jValpr adicional, a título d4 custo administrativo de fracionamentoQuando houver parçelamento com Juros, haverá apossibilidade de antecipar opaqamento

-orn a consei^uente redução;! proporS.7doMums

As condições anexas |Constltuem parte Integrante e Inseparável-DESTA APÓLICE oara
a r°t Apólice é emitida em 2 (duas) vias Üe Iguaíteor sendo umavia do(s) Segurado(s) e outra da Seguradora. lyuai leor, senão uma

"li'-Após sete dias úteis da emissão deste documen .o, pooera ser verificado i
endosso foi corretamerite ^registrado no site da SUSEP -www.susdp.gov.br
as condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à suseo
poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gdv.br, de acordo eqni 0,
numero de processo constante da Apólice/proposta.

SÃO PAULO, 1 DE NOVEMBRO DE 2021.

:o, poderá ser verificado se a apólice ou

SUSEP Superintendência de Seguros Privados - Autarqulaí^deral responsável pela
fiscalização, normatizaçãò e controle dos mercados de seguro, previdência complementar
aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

AVENIDA PRESIDENT

Tels 2711-6800-

JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 -5® ANDAR-BLOCC 2-CEP: 04543-000 -VILA|r!í0VA CONCEIÇAO -SAO PAULO •SP
ÍAC 0800 979 9,070 -Ouvidoria: 0800 728 0218 -SUSEP 0800 021 8484 -Processo SUSEP n' 15414.900192/2016-37 j 2^



Apólice N° 0174^2021000;.107750053417
Endosso N® 0000000

Proposta N° 163995
Ramo 0775

Condições Particulares

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS RATOS
TOMADOR: L M RABELO VERDE

T. Cláusula Normas AnUcorrupção
•<'. • • ' ' . i ' 'l1:1 Fica estabelecido çiuej especificamente paraijfins indenizatórios, estarão cobertos pela
presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes dè atos e/ou fatos
violadores, de; nWmas! ariticorrupção. perpetrados pelo tomador] no âmbito do contrato
garantido e quejtragarin prejuízos ao segurado, e desde que não'conte com a comprovada
participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou
funcionários/:

2. C|áusuIa Culpa pu Dplo
. !

^ '̂̂ tràtof de seguro garante a Indenização, até o vàjor da garantia fixado na
apólice, .pelo& prejufe^ decorrentes de culpa oujdolo do Tomador durante a execução do
contrato, não assegurando Tiscgs refere a iridenizações a terceiros, danos ambientais
e lucros cessantes, despesas dê contenção de sinistro ou despesas de salvamento, bem
como não assegura riscos referentes a"outros ramos ou modalidades de seguro.

3. Cláusula de lhailénatiilidade ejrrevogabilidade

3:1 Acrescenta-se O item 1.4.. as Çpndições Especiais desta apólicê conforme abaixo:

1.4 Apresente apólice é jnaíienávere irrevogável até a data prevista como termo final das
obrigações assumidas pelo Tomador no Contratcj Principal, oque!;coincide com adata final
de vigência da. apólice: Esta garantida a devida atualização monetária da apólice, de acordo
com os índice? jpreyis osj no Còntratò Principal fir nado entre oTomador eoSegurado.

4. Ratificaçãòr. i

4.1 Ratificam-sp lnteçiralmente'ás disposições cas Condições Gerais e Especiais que nã^
tenham sido alteradas pela'presente Condições Particulares.
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Apólice N° 0174120210001107750053417
Endosso N° 0000,000
Proposta N° 163995
Ramo 0775 1
Condições Especiais

iSedu
RubfiCi)

SEGURADO: MÜNIClíflq DE SAG JOÃO DOS PÀTOS
TOMADOR: L M RABELO VERDE

Objeto: . i j

®indenização, até o valor da garantia fixado naprejuízos (Recorrentes do inadimplbmento das obrigações assumidas peio
tomador no ccDntrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

garantidos por este c(;ntrato de seguró' òs valores das muitas e
8é66/93 •r^® '̂r^es |a Administração Pública, tendo em uiete n aicn^ot^ i _o
V. • • • .í,

2. Dêf|nições: •

tendo em vista,o disposto na Lei n'

a5'•com verba específica indépendente, a Cobertura
Anexo"^ de Açcíes. Trabalhistas,e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste

Seraa constantes do art. 6° da Lei
1 , - • 'I

i- •i .^iáda cornpróvada, excedente aos vâlii)res oriqinárlos orevistn*?
tõmeHor''®f'',? '° Prinçipal, causada 'í,eio iSm^^amento dotomador evoii„nrio.=e qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como

lucros cessantes.

I - Prejuízò: perda'pecL

tomador, excluindo-se
responsabiiidadè civil,

\\i
^ ' ' •

3. Vigência: ; j ,
;• j, .

3.1 A vigênciada-apo

I- Coincidindo,com b| pfeade vigência do con
de obras, serviços .e/ou compras;
li - Por periodop rèhoj/áveis, no caso de concessões epermissõés do sérviço públicOí^Jl
3.2. As renovações, a cjue se refere oinciso i do item 3.1., ;hão se presumem, serão
precedidas de •notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com
antecedência dè até [noventa dias da data do jtérmino de vigência da. apólice em vigor
declarando seu[explícito jinteresse na manutenção da garantia.' ' '
4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

; I ' : ^
4.1. Expectativa; jtãó logo realizada a abertura do processo,-administrativo para apurar
possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo
segurado, indicandò claramente os itens nan r.umnrifJns p rnnneHpnrinJho nra-rn nara

ice

• ' *r ' <

será fixada de acordo com as seguintes regras:

rato administràtivo pertinente à execução^

segurado, jindicandò claramente os itens né
regularização da inadimplência apontada,'

Ocumpridos e çoncedendo-lhe prazo para
remetendo cópia da notificação para a

AVENIDA PRESIDE^
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Apólice N° 017412021000107750053417
Endosso N" 0000000 1
Proposta N° 163995 , ;
Ramo 0775 |
Condições Especiais i

SEGURADO: I\/IUNICIIfl0;'DE SAO JOÃO DOS PÀTOS
TOMADOR: L MRABELO VERDE

•• seguradora, com o:fito de comunicar e registrar a Expectativaide Sinistro
' I I . I I '

4.2. Recjarnação: á Expectativa de Sinistro se rá convertida eiii Reciamacão mediantp

aZiíikf^^r ° segurado à seguradora, da finaiizaçião dos procedimentos
ss':rcLsrsinr

1 : í !, _ i •;
f Reclamação do Sinistro será riecessária a apresentação dos seguintesdocumentos, sem jDrejuizo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

SsíSÍóe!íÉÍ '̂"''̂ '̂ docinento em que|constam as obrigaçõesassumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver! devidamente assinadosassumidas peio Wmajdor. •:seus anexos e ad
" pelo segurado e pèlo [tomador;

o) SL''°deT'documentou ainadihipiência do tomador;

correspondências informando dá existência de valores

- SfrSos!"'̂ ': '̂ "'̂ fespõndênciás informando o's valores dos prejuízos
i í

4.2.2 AnãO'forniàlizc ção da Reclamação do
do Sinistro; i -

Sinistro tornaráj,sém efeito a Expectativa
I

ío iferT 42f pfatóf T ^dora tiver recebido todds os documentos listados
re°acão àí ohfinpilnl ph^ ^o-^P/ovada a inadirnplência do tomador em
segSradora emitfr " ° f^^^râ/caracterizado, devendo aOrelatório final de regulação;

5. Acompanhamento e Inspeção de Riscos
(

5.1. Visandò ao acompanhamento dos riscc s assumidos, a^iSeguradora reserva-se o
j ' 1 I li , . t VW...11 a ui auL/J d IcbcíVd-Se O

n ; tiSfl !,TP° =P"ditar documentação que \1 i; 1 1 I I .i • I ov_>iiv.>ii.ci| UUUUl I Icl lldÇaO 'atualize o statusidos riscos, realizar inspeções, vistorias e'verificações no local
risco e ou ícanteifo de obras, por conta própria ou por terceiros n
obrigando-se o Segurado e/ou o Tomador a^ ^

fmeados por ela

5.1.1. fornecer os esclarecimentos, documentos e provas que lhe
devendo facilitar pdesempenho das tarefas|da Seguradora;;:
5.1.2. acompanhar pessoalmente, ou atrav^ de preposto devidamente credenciado,
as inspepões reajizadas pela Seguradora, que poderá endereçar possíveis
recomende ções ao Segurado, estipulando prazos para que sejam cumpriidas;

)rem solicitados,
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Apólice N° 017412021000107750053417
Endosso N° 0000000 ]
Proposta N° 163995 j ;
Ramo 0775 I ! '

I ,

Condições Especiais !
SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS
TOMADOR: L M RABELO VERDE

FOLHA n

3ISequ
Riíhfn

• I ) n {,^ 5.1.3 implementar as recomendações apresentadas, nos prazos estipulados.
' i i' ' Ü^ , 5.2., O segurado e/ou o Tomador permitirá a entrada da Sèburadora no canteiro de

obras, por | conta própria ou por seus ,prestadores de serviços devidamente
, Identificados, semiDre;'que esta entenda necessário. Para isso] a Seguradora agendará

a visita çorn aritecedência mínima de 48hj aguardando a'iconfirmação da data e
pg|Q Segurado e/ou Tomador, no prazo máximo de 10 dias.

I' ''

horário dá vistoria
I

6. Ratificação:

Ratificam-^sé liitegfair|iente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido
_ aiteradas peià presente Condição Especiai. '

í i
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Apólice N° 017412021Ó00107750053417
Endosso N® 0000000 1 i
Proposta N° 163995 j
Ramo 0775 i '

Condições Gerais • '

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PÀTOS
TOMADOR: L MRABELO VERDE

Se.qu
Rtiljíic.i

_1. OBJETO I

1.1. Este; contrato !de''seguro garante ofiel
pelo tomador perante o segurado, conforme

assumidajem função de:
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais-

11:SSt.ptss™""i •»" '«"i
1 '̂ ^"'=°"t''am-se'jtai|bém garantidos por este seguro os valores devidos ao seourado
assumWas"n^ ®f oriundos do inadimplementojdas obrigaçõesassumidas paio tomador, nrpvistncrom iQrticíio/^íí>v _l '_ . *

-umprímento das obrigações assumidas
os termos da apólice e até o valor da
a(s) modalidacle(s) e/ou cobertura(s)
rflTãn Ho

assumidas paio tòmac
! •• i '

2. DEFINIÇÕES i |
i

Aplicam-s.e a este seguro,

or, previstos legislação específica, para cada casof

as seguintes definições

4--'^ f--lmente o
cotertuS comuns atolias as modalidades e/ou
partefcontlS estabelecem as obrigações eos direitos das

Especiais: conjunto das dsposições específicas relativas a cada

f .s disposições
-d >1.™ tom., os

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer de acordo com jcada segurado,
ajuste entre órgãos ou entidadesA^'. • . - . r ^ qualquer ajuste entre orgaos ou entidades da

deTntaHr° ? I (segurado) e particulares (tomadores)!/ em que haja um acordode vontades nara a.fnrmanan h^ wrn^..i^ g estipulação de. obrigações recíprocas,

lado pela seguradora, que introduz

de vontades para! a Iformação de vínculo e
seja qual for a denominação utilizada.

Endosso: nstrumento formal, assi ..yui.uu.a, pue iniroauz
modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante! solicitação e anuência \
expressa das partes.! !
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplementor ^
das obrigações cobertas pelo seguro. |
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará
perante o segurado em função do pagamento de indenização.
o Q DrA»v%;«'. j • _• . . » . i'2.9. Prêmio: importância devida pelo tomad Dr à seguradora) em função da cobertura
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Apólice 0174i12021000107750053417
Endosso N" OOOpOOO < ;
Proposta N° 163995 j i
Ramo 0775 ' '

Condições Gerais ! !
SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAQ JOÃO DOS PATOS
TOMADOR: L MRABELO VERDE

daseguro, que deverá constar da apólice ou endosso

2.13. Segurado.-a Ad|ninistraçao Pública ou oPoder Concedente.
2.14. Seguradora:j a i^socíedade de seguros
cumprimento das obrigações assumidas pelo
2.15. Segurio Garantia; seguro que garan

perante o segurado, conrorme os termos da apólice

2"17 TnmlT das Obrigações do tomador cobertas pelo seguro2.17. Tomador: devedor das Obrigações por^le assumidas perante oseturado
3.ACEITAÇÃO ;

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente,
Identifique a proposta por,.ela recepcionada
seu recebimento. j| - '

aceita^cão® H«° ^T° ^e manifestar sobre aace.taçao da ^ contados da data de seu;, recebimento, seja para
ijoyaçoes, bem como pya alterações que Impliquem modificação

aceitaçãO; ou não
seguros novos pú
do risco.

3.3.2. Se -0 proponente for pessoa ji
ocorrer mais de urra vc^, uuiaiue o^prazo previsto no iten

Dara avaNac^rrip if funfamentos do pedido de novos elementospara avaliaçao da proposta ou taxaçao do risco.
3.3.3. No caso de jsolicitação de documentos complementares, para análise"^

alteração proposta, o prazo de 15l'(quinze) dias previsto no
itern 3.3. ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega
da documentação.; ,
3.4. No caso de pãó aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por
escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa

complemert^Íerfe "s°lidltação de documentos
^ f ®aceitaçao do risco, ou da alteração proposta poderá

oo umaívez, durante o prazo previsto no item 3.3..

garantidora, nos termos da apólice do
tomador.
:e o fiel cumprirhento das obrigações
conforme os termos da apólice.

ao proponente, protocolo que
com a indicação da data e da hora de

rídica, a solicitação de documentos
a vez, durante o .prazo previsto no item

AVENIDA PRESIDENT^ JUSCELINO KUBITSCHÉÍí. 1830 -5° ANDAR -BLOCC 2-CEP; 04543-000 -VILA NOVA CONCEIÇÃO -SAO PAULO -SP
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Apólice N° 017412021000107750053417
Endosso N® 0000000

Proposta N° 163995
Ramo 0775

I

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS
TOMADOR: L 1^ RABELO VERDE

3.5. Aausência 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, ao proponente, tal
eventualidade, ressaltando a consequen
perdurar a suspensão.
3.7. Aemissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir
da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA
i

4.1. Ovalor da garaptia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
4.2. Quando efetüadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de base para a apeitação do risco pela seguradora, o valor
da garantia deverá; acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o
respectivo endosso.j

posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
pela seguradora, em virtude das quais se
contratual, o valor da garantia poderá
solicitado e haja o respectivo aceite pela

4.3. Para alterações
serviu de base para a aceitação do' risco
faça necessária.: a Imodificação do valor
acompanhar tais! modificações, desde que

e inexistência de cobertura enquanto

seguradora, por imeip da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador'é r;esponsávei pelo paganiento do prêmio à seguradora por todo o
prazo de vigência da apólice. •
5.2. Fica entendido; e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o
tomador não houver pagado oprêmio nas (jiatas convencionadas.
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fxada, qualquer parcela do prêmio devido,
poderá a seguradora recorrer à execução c
5.3. Em caso dé parcelamento do prêmio.
valor adicional,, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução
proporcional dos juros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de sua^ \
parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento pod
ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
5.5. A Sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao
tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis, em relação à data do respectivo ven

o contrato de contragarantia.
não será permitida a cobrança de nenhum

í^Y

cimento.
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Apólice N° 0174;1202100Ó107750053417
Endosso N" 0000000
Proposta N° 163995
Ramo 0775

Condições Gerais i !

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS
TOMADOR: L MRABELO VERDE

6. VIGÊNCIA

folha n"

Riitii iCO

. . .. } wiiv^iayíjco ue pia^c

principal pu docdme que serviu de
seguradpra,| a ŷigêncià apólice acom'
seguradora emitir p respectivo, endosso

O" no documento que

base para a; aceitação do risco pela
íanhará tais rrjpdificações, devendo a

DO SINISTRO

.?'nistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada
?4 dalciáusula 17 destas Condições GeraisI; ? V?:;-P^uradora conciua peia nãá caracterização' do sinistro comunicaráformalmente ao segurado, por escrito, suajnegativa de indenização, apresentando
conjuntamente, as ra^zoes que embasaram sua conciusão, de forma detaitiada.

8. INDENIZAÇÃO

lll' Oj sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apóiibe,
nífnf máximo de garantia da mesma, segundo üma das formas abaiL,conforme for acordado entre as partes: j
I- realizando, por meio de terceiros, oobjeto do contrato principal, de forma a lhe dar
connnuidade, sobja sua integral responsabilidade; e/ou
II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou'multas causados
pela inadimplência dò tomador, cobertos pela apólice.
8.2. Do prazo para d cumprimento da obrigação:

AVENIDA PRESIDEM

Tels 2711^800

EJUSCÊlliNO KUBITSCHEK, 1830 -5® ANDAR - BLOCO 2•CEP: 04543-000 -VILA NOVA ÇONCEIÇAO •SÃO PAULO -SP
SAC 0800 979 9070 - Ouvidoria: 0800 728 0218 - SUSEP 0800 021 8484 • ProcessoSUSEP n® 15414.900192/2016-37 4<P



I , —

Apólice N° O174!i2021000107750053417
Endosso N° OOOQOOO ' '
Proposta N° 163995
Ramo 0775

Condições Ge "ais

SEGURADO; MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS RATOS
TOMADOR: LMRABELO VERDE

9. atualização de VA I.ORES

"pfáÉ-HSÈ™'~~
Prern^ u*ili?ado' Para atualização mónetária será ol|PCA/IBGE - índice de
Stfetica ouS°' ^\F""daçbo Instituto Brasileiro de GeogSa eEstatística - ou índice que vier a substituí-lo sendo calculado com base na variação
nan!T ° '"dice publicado antes da data de obrigação de
5^° f i"^®diatarnente anterior à data de sua efetiva93. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia .posterior ao término do

vioTnám oI P39®n^®nto d® obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver emvigor para a,mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional

feio ?nípTnTnt° ''1'®® ®atualização monetária ejuros de mora será
t " 1^® qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vezjuntamente çom os demais valores devidos no contrato. --J_L

10.SUB-ROGAÇÃO j ;

10.1. Paga a inderiizáção ou iniciado o cump imento das obrigações inadimplidas pel

!0

AVENIDA PRESIDENTE
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Apólice N" 0174'12021 (DOpi07750053417
Endosso N° 0000000
Proposta N° 163995
Ramo 0775

Condições Ge'

SEGURADO; MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS
TOMADOR: L MRABELÍD VERDE

tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o
tomador, pu contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. Éineficaz qualquer ato do segurado qué diminua ou extinga, em prejuízo do

- segurador, os direitos a que se refere este itepi.

11. PERDA DE DIREITOS
• , í I

I I ;
0 segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das

: seguintes hipóteses:
1- Gasos fortuitos òu de força maior, nos termos do Código Civii Brasileiro;
II - De$curnprimentò das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade dq segurado;

^ lll - 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 gra
segurado, pelo beneficiário ou pelo repres

/e equiparável ao dolo praticados pelo
entante, de um ou de outro;

V - O segurado não
contrato dé seguro;!

~ representante legal fizer declarações inexatas ouomitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação
de risco de inadimDlêhciá do tomador ou que possam influenciar na aceitação da
proposta; j . j j| i|
VII - Se o Segurádq' agravar intencionalmente o risco.

: 1 jj
12. concorrência' de gárantias

No caso dq existirem duas oü mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma
delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a
seguradora responderá, de forma proporcionai ao risco assumido, com os demais
participantes, relativamente ao prejuízo comum.

cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no

13. CONCORR ENCIA DE APÓLICES

* \ I

E vedada a utilização de mais de um Seg
cobrir o objeto deste' contrato, salvo no casc' de apólices compiementares.

14. extinção'DA GÍARANTIA

uro Garantia na mesma modalidade para

14.1. Agarantiaj expressa por este seguro extinguir-se-á ma ocorrência de um dos
seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo doj prazo para reclamação do
sinistro conforme item 7.3. destas Condiçõe's Gerais;
- quando oobjeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente ^
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Apólice N° 0174|12021000'107750053417
Endosso N° 0000000 ]
Proposta N° 163995 !
Ramo 0775 ! 1

I I

Condições Gerais !

SEGURADO: MpNlCIPIQ DE SAG JOÁO DOS RATOS
TOMADOR: L MRABELO VERDE

• assinada pelo segurado ou devolução da
• Jj -guando òsegurado easeguradora assim oacordarem- jí :

• flimite máximo de
•• modalidadL nas quais haja:. "Sá'Sfo"SSíc™.TÒu'°"'""'T

?• -íüüS^g^ÃÍS* f»» "»—<• -
14.2. Quando agararitia da apóiice recair sobre um objeto,'drevisto em contrato e<!ta

• garantia somente jsJrá liberada ou restitu da após a execuTârd^contríto
consonância com pdisposto no parágrafo 4° do artigo 56 dâÍLèi N° 8.666/1993 e sua

- Hrs a, aiém 'das hipótese^ previstas o item 14.1, pelo recebimento. dp objeto do contrato} nos termos'do art. 73 da Lei N° 8666/93
- • ' .'LI • •

15. RESCISÃO CONTRATUAL

do ^s^tefc tot^ ou pàrciai dojcontrato. aquaidúer tempo, por iniciativadp segurado OU da seg com a concordância hrecíproca deverão ser
xbservadas as seguintes disposições': | IJ • ^15.1.1 Na^hipótese jie.Tescisão apedido da sociedade se^gúradora esta reterá do
15^2° emolumentos, aparte proporcionar ao tempo decorrido;
rotorá' a pedido do segurado, à sociedade seguradora

Relação á spíapliçaê
sobre a vigência _1
original pará òbtençãó
de prazo ern dias j 'l
15/365

30/365

45/365

60/365

75/365

90/365

105/365

120/365

135/365

150/365

165/365

% Do Prêmio

13

20

27

30

37

40

46

50

56

60

66

F^elação a ser aplicada
sobre a vigência, ;
original para obtenção

de crazo em dias

195/365

210/365

225/365

240/365

255/365

270/365

285/365

300/365

315/365

330/365

345/365

% Do Prêmio

73

75

78'
80

83

85

88

90

93

95

98
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Apólice N" 0174,12021000,'107750053417
Endosso N° 0000000 ' '
Proposta N° 163995
Ramo 0775

Condições Ge 'ais

SEGURADO: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS FATOS
TOMADOR: L M RABELO VERDE

180/365 70 365/365

OS

100

15.1.2 1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2. deverá
ser utilizado perceptua! correspondente ao prazo imediatamehtè inferior

• I ! |,
16. CONTROVÉRSIAS i
. . j ; I |.

aplicação destas Condições Contratuais poderão
I- por arbitragem;! OU.
II - por medida ,déjcafjáter judicial.
16.2. No Icpo j db àrbitragem, deverá constar, n '̂ apólice, a cláusula
s3a°do nn°"® ^^^"'tativamente aderida pelosegurado por mero de anuência expressai
16.2.1. Ap: concordar com á aplicação desta cláusula, o segurado estará se

seus] litígios com a Seguradora por meio de
pelo Poder didSo" '" °
16.2.2. A cláusula c
1996.'' j

17. PRESCRIÇÃO !
' 1

! ' .-j ji
Os prazos prescricionais são aqueles deterrr inados pela lei.

18. FORO ]

e arbitragem é regida

As questõés judiciais entre., seguradora e segurado serão:!processadas no foro do
domicilio deste, f '

19. DISPOSIÇÕES FINAIS
I

19.1. Aaceitação;dó:seguro estará sujeita à

pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de

J

análise do risco'.
19.2. As apòíicesje endossos terão seu iníciD e término de vigência às 24hs das datas
para tal fim neles'lndicadas.
19.3. O registro deste plano na Susep não,
ou recomendação àjsua comercialização, i
19.4. Após sete dias úteis da emissão des

implica, por parte da Autarquia, incentivo \

:e documento, poderá ser verificado se a r
apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.sus0p.gov.br.
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro n'á Susep, nome comoleto
CNPJ ou GPF. í I, , I- t
19.6. Este seguro é;contratado a primeiro risco absoluto.
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Apólice N" 0174(12021
Endosso N° 0000000

Proposta N° 163995
Ramo 0775

Condições Ge rais

000;i07750053417

SEGURADO: l\/|UNICIPIO DE SAG JOÃO DOS PATOS
TOMADOR: L M RABELÒ VERDE

FOLHA n

M9.7. Gonsldera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o
território ;,nacionail salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou
Particulares; da Apólice. ''
19.8.' Os! eventuais
efetuadas n'o exterioi

/ > > ' ,

)' ..

fç(Í' • .<
li'':;:
,r ..•i' -

encargos de tradução
ficarão totalmente a ca

« í '

referentes aò
•go da Sociedad

réembòlso de despesas
e,Seguradora.

•~v
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

Certidão de Regularidade da Sus4> FOLHA n". .sal

Kubficíi

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

D.O.U. 5ri9AT/?Oirno"?erm^^^^^ publicado(a) no
! I M |.

não seencontra, nesta data. sob reg me de Direção Fiscal, Intervenção, Uquidação Extrajudicial ou
Fiscalização Especial, enão está cumprindo penalidade de suspensão Imposta pela SUSEP. |

Dados complementares eesta certidão atualizada podem ser obtidos em vlww.suseo.Qov.hr ou por níélo de petição ãAutarquia.
Código da Certidão;'CROI741L26IO2021 153S24 737 ''

I I [I ~ ~ I
Esta Certidão é válida por 30 cias, não prevalecendo sobre certidões gerai as posteriormente. ''

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2021.

Certifico que apresente certidSo foi validada
em seu respectivo site emissoi,

Poisaria ng^/ .'C /

__p.
rúSTic:

https:/ta2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certidoes2_201l.aip?entcodigo=01741&entcgc=19486258000178 .1/1


