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FOLHA

Ministério da Economia
Secretaria Especial dè Desburocratização, Gestão eGoverno Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de C^dastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

CNPJ:

Razão Social:

Certificado de Registro Ciidastral - CRC
(Emíssio confotmc art. 17 da Instrução Noimath a n» 03. de 26 abid de 2018)

10.676.296/0001-19
S Ç CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

1 4211-1/01 -CONSTRUçko, DE RODOVUS EFERkoVIAS

Endereço:

RUA DO PRADOj 236 - CK^íTRO - Passagem Franci / Maranhão

Observações: ^
Averacidade das iaformi ções poderá ser verificada no endereço www.i :omprasgoveniamentais.gov.br. O^
Este cerdfícado nãosnbsHtni os documentos enumerados nosartigos 28 a 31 da Lei n» 8.666, de 1993.

Emitido em: 16/10/2021 12:33
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Rua do Pra
CNPJ: 10.676.296/0Q0t

rjo,226 ]Cenl'0-Passçigfjin Franca - Ma-C£
EnaiS; aaivadorcooiho@bc'í.

' 65.630-000 - P3v= .-ígérn Fra^
;om.br

PROCURAÇÃO

folha

Aempresa S GCONSTRUÇÕES LTDA-EPP, GNPJ(MF) n": 10.676.296/0001-19,
Endereço: Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525^
CEP: 65.680-000, representada pelo Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula
de Identidade RG n° 052555972014 - 4 SESP - MÁ e inscrito no CPF n° 268.014.503-
STBrasileiro, scilteiro. Empresário, residente edomjcilíado na Rua Siqueira Campos, n°
1007, Bairro Centro] P^sagem Franca/MA, CEP: 65680000 ; e, constitui, seu
Procurador oSr. FLAVIO OLIVEIRA SILVA, poUador do RG n'' 067.682.002.018-9,
SSP/MA e do CPF n° 877.102.853-68, concedendo lhe poderes para participar de
licitações nas modalidades: TOMADA DE PREÇO, CONCORRÊNCIA, PREGÃO
PRESENCIAL, CARTA:| CONVITE, DISPENSA e ainda fazer ÇRC, usando dos
recursos legais je acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes para renunciar o
direito de interpor recursos, em qualquer fase da licitação, bem como, assinar
documentos, assinar ata, assinar contrato, assinar declarações, pertinente ao certame,
recorrer da decisão, e, práticar todos os demais atos inerentes ao certame e poderes
especiais para oferta proposta no caso de beneficiário da lei complementar n° 123/2006,
alterada pela lei complementar n°147/2014, declarar a intenção de interpor recurso.
renunciar ao direito de interpor recursos, transigir
acordo, dando tudo por bom firme e valioso.

, desistir, firmar compromissos ou

Prazo de validade: ' 2((loze) meses.

Passagem Franca - Ma, 10 de Agosto de2021

ONSTRUÇÔ

'35.113.538/0001-8C'
ouí-Vbi-sTiA [ XTRAJi'bíCI/f _

OrlCl ) {
ruasantcIantonio,7io

Poder Judiciário !
flUTENTO30791^XHDJ7EÍèsCâ^mor^ '̂̂ ^^ \
20/10/2021 15:17:06, fllo: 13.18, To^talJRS 5,1
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FfiDEP R$ ,0,10, FEMP
R$ 0,18 Consulle em htIps://selo.tjrna.jus.br

CNPJ: 10.676.296/000,1-19
Salvador da Silva Coelho

Titular da Empresa
CPF 268.014.503.87

RG 052555972014-4/SSP-MA

Substituta judiciai

Poder Judioiario fjnfl. Selo:
RECFIR030791RV2SI4BMO02U616,
10/00/2021 14:30 24', fllo: 13.17.2,
SfiLVflDOR Dft SILVn COELHO, R*o Firma:
Rutenlioidade, TjUI R$ 8.12 Emol R$ 4,63 FERC
R$ 0,13 FftDEP R$ 0,10 FEtIP R$ 0,10 ConsulU
•m https://s«l'o.Um».iu8.br
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0^

Parleis):



28/10/2021 10:27

FOLHA n" MO

REPU 3LICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

//
^ Rubrica

NUMERO DE INSCRIÇAO
10.676JÍ96/0001-19
MATRIZ '

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E D
I CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

S C CONSTRUCOES LTDA

TITULO DOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO OAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1*01 • Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
41.20*4-00-Construção de edifícios | |
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.99-5-01 - Construção de Instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 •Outrasobras de engenhariacivil nãoespecificadasanteríormer
43.13-4-00 -Obrasde terraplenagem j
43.21 -540 - Instalação e manihençâoelétrica
43.99-1*05 • Perfuração e construção de poços de água
47.42-3-00 - Comérciovarejis^ de materialelétrico
47.44-0-99 -Comércio varejis^ demateriais deconstrução em geral
77.11-0-0Ó - Locação de automóveis sem condutor
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada
81.294-00- Atividadesde limpeza naolespeclficadas anteriormente

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA |
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R DO PRADO
NUMERO

236

E SITUAÇAO

te

COMPLEMENTO

CEP

65.680400
BAIRRO/DÍSTRITO

CENtRO [
MUNICÍPIO i

PASSAGEM FRANCA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

TELEFONE j
(99) 8402-8525

DATAOE ABERTURA

27/01/2009

PORTE

EPP

UF

MA

-V
SITUAÇAO CADASTRAL | 1 DATA DASITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA 1 27/01/2009

1 1 1!
MOTIVO DÊSÍTUAÇAO CADASTRAL

,1

•1

1

1

SITUAÇAO ESPECIAL 1 ]
1 1 1

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

Emitidono dia 28/10/2021 às 10:27:20 (data e hora de Brasília).

DATA DASrrUAÇAOESPECIAL

Página: 1/1

o
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Consulta Quadro de Sócios e Ac mínlstradores • QSA

CNPJ: i

NOME EMPRESARIAL:

CAPITAL SOCIAL:

10.676.296/0001-19

SC|C0NSTRUC0ES LTDA
R$500.p00,00 (Quinhentos mil reais)

MjLHA n" 1

Rubrica

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

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:
SALVADOR DA SILVACOELHO

49-Sóclo-Admlnistrador
II
Ü

( ira informações relativas aparticipação
V I

no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitidono dia28/10/2021 às 1028 (datae hora leBrasflia).



SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDA
SOCIAL DA SOCIEDADE

CONSTRUÇÕES LTDA, DE
lo}oa/2002- NOVO CODIGO

FOLHA n«.

;Ã0 Ç)0 CONTRÃ^a de6

coi^nrAs
CartabÍUadlC«ilt
CensuBsita TiQutMa

EMPRESA]

ACORDO cW-
CIVIL.

ÍMITADA.

10.106

^Ã iSILVA COELHO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em
04/01/1970, Iporta^or da Cédula de Identidade RG: rf 0525559720144 SESP-MA e
CPF: n° 268.014.503-87, residente edomiciliado na Rua Siqueira Campos, n" 1007,
Bairro Centro, Passagem Franca/MA, CEP: |65680000; Único sócio da sociedade
empresária limitada sob o Nome Empresarial S C CONSTRUÇÕES LTDA, com
sede na Rua Do Prado^ n° 236, Bairro Centro, CEP: 65680000, Passagem Franca/MA,
inscrita no GNPJ n° 10.676.296/0001-19, com
comerdal dó Estado :do Maranhão em seção de 27/01/2009, sob o NIRE n
21200662233, jresolvjemjde comum acordo ena melhor forma de direito procederem á
alteração e consolidação de seus contratos sedais constitutivos em obediênda ao
Código Qvil Lei n° 10.406/2002, mediante as Causulas econdições aseguir;

I I

CLÂSULA I - Fica;a partir desta alterado o objeto social para CONSTRUÇÃO DE
RODOVIAS, E FEl^OVIAS - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAÇAS E
CALCADASj - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - OUTRAS OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (A
CONSTRUÇÃO DE, ESTRUTURAS COI|H TIRANTES AS OBRAS DE
CONTENCAO) OBRAS DE TERRAIfLENAGEM - INSTALACAO E
MANUTENÇÃO ELETRICA - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE
ACUA - COMERCIO VAREJISTA DE MA^TERIAL ELETRICO - COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL - ATIVIDADES
DE VIGILÂNCIA íE SEGURANÇA PRIVADA - ATIVIDADES DE LIMPEZA
NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E
DE TRATAMENTO DE PISCINAS A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS A
ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE XgUA ECAIXAS DE GORDURA) -
LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

ato constitutivo arquivado na junta

ÍÃ VISTA DÃ MÕWfíCAÇ^Õ'ÕRA AJUSTADA CONSÒLlJM-SE ÒCÓNf^fÕ,
'ãtíãALÉÕMÂSEMf^^

CLAUSULAI - nome! EMPRESARIAL
A sodedade

LTDA.

empresária gira sob o Nome Empresarial de S C CONSTRUÇÕES

0^



SÉTIMA ALTERAÇÃO E ÇONSOLIDAÇÃ
SOCIAL DA '
CONSTRUÇÕES LTDA, DE
10)03/2002- NOVO CODIGO;

SOCIEDADE empresarial LIMITADA,
cannr/%s

ContatffiiMiCnlA
CeiBuRonaTri&utíib

CLAUSULA II - SEDE

A sociedade tem sua sede na Rua Do Prado, n® 236, Bain-o Centro, CEP: 65680000,
Passagem Franca/IvIA;

CLAUSULA III - ÒBTETIVO SOCIAL
A sociedade lempresárla tem como objeto social: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E
FERROVIAS, - OBRAS DE URBANIZACAO'

ACORDO CO

crviL.

CONSTRUÇÃO DE edifícios - CC
ESPORTIVAS E RÉCREATIVAS - OUTRAS OÉRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO
ESPECIFICÃDAS ANTERIORMENTE (A COàsTRUCAO DE ESTRUTURAS COM
TIRANTES AS OBRAS DE CONTENCAO) ![ OBRAS DE TERRAPLENAGEM -
mSTALACAO EMANUTENÇÃO ELETRIO^ - PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO
DE POÇOS \dE AGUA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -
comercio] varejista de materiais pE CONSTRUÇÃO EM GERAL -
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA - ATIVIDADES DE
LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIÒRMENTE ( AS ATIVIDADES DE
LIMPEZA EDE TpiTAMENTO DE PISCIN^^S AATIVIDADE DE LIMPEZA DE
RUAS A ATIVIDJUIE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE
GORDURA) |- LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR.

! i i
CLAUSULA iIV - DURAÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES
Oinido da aítividade empresarial ocorreu em 27/01/2009, e seu prazo de duração é
portempo indeterminado. "

I j I
CLAUSULA V - CAPITAL SOCIAL

A sociedade Iempresária tem um capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), dividido em 5001000 (quinhentos mil) qujotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um
real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente do País, distribuído entre
os sódos: '

- RUAS, FRACAS E CALCADAS -
NSTRUCAO DE INSTALAÇÕES

a) SALVADO! DA SILVA COELHO, n de quotas 500.000, no valor de R$
500.000,00 (quinhentosmil reais), representando 100% do capital.

Parágrafo Único - Os sódos não responderão subsidiariamente pelas obrigações
sociais, conforme estabelece o artigo 1.054 c/c ó artigo 997, VIII, do Código Qvü, Lei
10.406/2002.

o4
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CafOTA.5
ConliUndadtOtrtft
CswAMiaTnbutíiu

SÉTIMA ALTERAÇÃO E
SOCIAL DA SOCIEDADÊ

CONSTRUÇÕES LTDA, DE
10}OV2002- NOVO CODIGO

CLAUSULA VI - DA RESPONSABTT.TDADF.

Atendendo que |dispõe a Lei 10.406/02 - N
do sócio é restrita áo valor das suas quotas
capital social respondendo solidaiiamente pel;

CLAUSULA iVII - DAS QUOTAS

As quotas da sodejiade são indivisíveis e não poderão ser cedidas oú transferidas
sem o expresso coitóentimento dos outros sócios, cabendo, em igualdade de preço e
condições, o^direito^ dé preferência ao sódo qiie queira adquiri-las, formalizando, se
realizaa cessão delas, alteração contratual pertmente.

CLAUSULA iVIII - ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade é exercida pelo sódo, SALVADOR DA SILVA
COELHO, com os poderes e atribuições de representá-la em juízo ou fora dele, nas
relações com terceiros, nas repartições publitas federais, estaduais e municipais,
autarquias, estabeledmentos bancários, respondendo perante terceiros por todos os
atos legais atinentes ap exerddo das atividades da empresa, assinando isoladamente
em todos os documentos necessários à gestão dos negócios, podendo indusive
nomear procuradores,j desde que com prazo determmado e, poderes específicos,
autorizado o|Uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao mteresse s^odal ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens iimóveis da sociedade, sem autorização
do outrosódo. (artigos; 997, VI; 1.013.1.015,10^, CC/2002).

CLAUSULA [X - RETIRADA DE PRO-LABOl lE

Osódo no exercício dâ sodedade tem direito á uma retirada mensal a título de pró-
labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabeleddo pela
legislação do imposto de renda.

CLAUSULA X - EXERCÍCIO SOCIAL
Ao término de cadai exertício sodal, em Í31 de Dezembro de cada ano,
administrador prestará contas justificadas dp sua administração, procedendo
elaboração do inventario, do balanço patrimoíüal e de resultado econômico, sendo
que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios
na proporção de suas quotas de capital.

ONSOLIDAÇÃO
EMPRESARIA

ACORDO COM

CIVIL.

FOLHA n

NTR&^

IMimOA

EI N® 10.406 DE

ovo Código Civü, a responsabilidade
está limitada à importância total do
integralização do capital social.

de 6
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FOLHA

SÉTIMA ALTERAÇÃO E ÇONSOLIDAÇÃO
SOCIAL DA SOCIEDAoá EMPRESARIA
cÒnístruções ltda, de
10)01/2002- NOVO coDicd

DO^;CONTRÃ^a i de 6

canrlTAs
CortabSUadi GtraU
CensuOwiaTtlbjttrft

CLAUSULA XI • das! FILIAIS
A sodedade não possui filial, podendo quandb
outras neste Estado ou em qualquer parte do
estas uma parte do capital sodal da matriz.

CLAUSULA XII - FALECIMENTO

No caso de faleciméntp ou interdição, dos só
extinta, cabendo aos sódos remanescentes dete
especial nesta dataj e se convier aos herdeiros

I ' ' I
contrato coni a inclusão destes com direitos le

todos os haveres, japuados até o balanço |
sucessivas com acréscimos legais, vencendo-sc
evento.

CLAUSULA XIII -IDÀS DELIBERAÇÕES.
As deliberações do sódo administrador serão tomadas em reunião, e o administrador
darápreferência à forma estabelecida no Art. 1.072, parágrafo 3° do Código Civil, ou
convocará o sócio consoante o disposto no parágrafo2° do mesmo artigo.

CLAUSULA IXIV -ÍDECLARACÃO DE DESIMPEDIMENTQ
O administrador declara, sob aspenas da lei, de que não está impedido de exercer a
administraçã 3da sociedade, por lei especial, oli em virtude de condenação criminal,
ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, ,0 acesso a cargos púbhjcos; ou por crime fallmentar, de
prevaricaçãoj peita |ou jsubomo, concussão, peòilato, ou contra aeconomia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consiímo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA XV - NORMAS CONTRATUAIS OMISSAS

ACORDO COM j!nú N' 10.406 DE
CIVIL.

servir aos interesses, abrír ou fechar

território nadonal# destacando para

os a sodedade não será dissolvida ou

inar o levantamento de um balanço
do pré-morto, será lavrado um novo
jais, ou então, os herdeiros receberão
espedal, em (24) parcelas iguais e
a primeira após (60) dias da data do

Sobre os casos não, regulados neste contrato,
legais constantes da Lei 10.406/ de10 deJaneiro de2002 - Novo Código Civil.

11! i
CLAUSULA XVI • FORO !
Fica eleito oForo dà Comarca de Passagem Franca/MA, para qualquer ação fundada
neste contrato, renimdando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

deverão ser aplicadas as disposições



COIVTAS
ConbbOdadt Gnl t
CansuBDM TlUuttiU

SÉTIMA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃ
SOCIAL DA SOCIEDADE

CONSTRUÇÕES LTDA, DE
10)01^002- NOVO CODIGO

EMPRESARIA.

ACORDO COR

CIVIL.

FOLHA n°

O DO CONTrS.^^ 5 de6
IMITADA, S

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular
foi lavrado, obrigM:n-se acumprir opresente ccpntrato, assinando-o, em um exemplar
destinado ao reglstrp e'arquivamento na Junta Comercial do Estado do MaranhSo.

Passagem Fránca/IVIA; 13 de maio de 2021.

I I

SALVADOR DA SILVA COELHO
Sódo - Administrador



MINISTÉRIO DA EC|ONOMIA
SecretariaEspecial de Desburocratizaçâo, Gestão e Governo Digital
Secretaria Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Inl
1 i

sgração

r OLHA no

(Rubrica

Certificamos que o ato da empresa

ASSINATURA ELETRÔNICA
I

8 C CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digítalmente por:

Pá^lna^ de 6

] í|)ENnFICAÇAO DO(S) ASjsiNANTE(S) 1
CPF , 1 Nome

26801450387 ; SAliVADOR DA SILVA COELHC

JUCEMA

I '
I CERTIFICO O REGISTRO EU 17/05/302:| 14tlã SOB K* 20210S39024.
I PROTOCOLO: 210639024 DB 17/05/202]
ICÓDIGO DE VERIPICAÇXOi 1210344146^. CMFJ DA SBDBt 10676296000119.
iNIRE; 21200662233. COM EFEITOS DO|REGZSTRO EHi 17/05/2021.
I6 c;coustruçQbs ltda

I , lIlian theresa RODRIGUES n!endouça
( SBCRBTÂRIA-GERAL

j www.âBfsreeafacil.&a.goy.br
A validade deeta doeunento,; e« Impresso, Cica sujeito à comprovação de sua autenticidade nós respectivos portais,

Intoxisando seus respectivos códigos i e verificação.



tUílAtSOTIlUli^

CARIEIHA OEiÜÊNriDAUi:

^ÜÕa a^TODOO TERRlfÕRÍONAC^

"^Í^05|SSS972014-4'
SALVADOR DA SILVA

Ftü«AO i
RAIMUNDO VÁSCO DE SOüSÃ'jCOELHÓ E HILDA
saraiva] da silvá coelho.;'

i • í''Í!i''
?f: :KASOrtUSl^ j

FLORIÃNO - PI

'enxoe

"coelho

^ Sh?,

!

i"

MI» nr BMsaCTro

04/01/1970
tCSOfflC£S í <
NASC. N.03696 •FLS.236 LlV.OSe,

rjTi - . 3 ^
268014503-87

Pt20

;|j ;; RG ANTERIOR
0000001026269

' VIA-02;»5SL'WivR»wMB:éTpn

Podar Judíoiario TJHft. Selo: fí, .
flUTENT030V91JL80U2TIWOENQ119. 1^/10/2(»T.Wro^%í:Í^O/r-y .''"O /

Rslri2
FERO R$ O

Consulte em
13 FflDEP R$ 0,10 feup r$ e.^ '̂̂ GSfi:^:6SKp-hn
m tps://selo. t ima.,jus. br -

i escreve.^rEextraiudicial
b P-ASSAdEMFRAMCA/MA

../



Firefox https:Vservicos receita fa?|aTiHn

Ministério da Fazenda
> Secretaria da Receita Fed sral do Brasil

Òomprovante de Situação Cadastral no CPF

NO do CPF: 268.014.503-87

Nome: SALVADO R DA SILVA COELHO

Data de Nascimento: 04/01/1970

Situação Cadastral: REGULAR
I j I

Data da Inscrição; anterior a 10/11/1990j I
Digito VeríficadorÍ00>

FOLHA n9_ ím

Rubrica

Comprovante emitido às: 13:51:02 do dia 08/1,0/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: 9607.B1D5.5F6B.4E80

Cerriftco qu« a pretente foi validada
em seu respccdvoilte emissor. .

Portaria n®

Este documente não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF
I I

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

V

Ao/tn/nmi n.ci
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COMPRÓVÀRire bÉ INSCRIÇÃO CPF

•.fvi
Núnieró ' ;

268 0Í|p03-87 .
jNome I'' I ^̂ •

SALVADOR DA SILVA COELHO.... — 4ií' '

Nascimento
04/01/1970 1

1

CODIGO OE CONTROLE

-. ^ 1DB9:7,6EDi479F.2017

Emitido peia Secretaria ||jRèccíta'Federal do BrasH
ets 13:59:08 dodia 08/1oãp21 t(hd^e

dígito verificador, 00

VÃLIOO SOMENTE COM COMPROVANTE OE IDENTIFIC/^AO ;

httpls-7/servicos.receita;fazenda.gov.br/servicos/cpf/cartao/cartao.asp

FOLHA n"

Rubrica

VALIDADO
e a presente certidão fr=rtifico que a presénte cértldlõ foivnfidada

em teu respectivo site emissor.
Portaria n®_SÍSr,'



. REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RSTÂÒi5.oé'MAMl« AO
NCA PL.3m\

OOvP m ViXAJK

AS3KATURA DO TITULAR

•Rf-CARTEIRA DEIDENTIDAOE

MAI904G1C0&^

FOLHA n" ciS

Rubrica

VALIDA EM

06'^6a2002dlB-9 ^^«55,0 •28/09/2018 •
- -í

W-FLAVIO OLIVEIRA SILVA

FQJAÇAO

JOSE OLIVEIRA/E 5MARIA DAS DORES PEREIRA

hlr- -i .
mTURAUQADB

rPASSAGEM FRANCA ' - -MA

DOC ORICETA

CASAM; N,003411';'FLS.a01 LIV.'009

fel02853-68
^bLUI3-tóA..

• :^5í!T'.' -'t

ASSMATUnA DO DIREnW

!LEI N®7,116DE29«»83

DATA Oe NASCMErno

n/10/1980

VIA-O

1G3M

15:17:07,
FERC R$ 0.
Consulte e

TJUR. Selo: '

63M04PBI7OBJIE11, 20/10/2021
RlO: 13.18, Total R$,5.12 Emol R$ 4.63
13 FflDEP R$ 0,18 fêMP R$ 0,18
m https://selo.tjma.jus.br

?aulaCos
Substitutâ Exfrajudicial

oreira

>1-



s c ccnstplcCes ltda
1 CNPJ: 10.676.296/000 -19
1 •' INSC.EST. 12.312.404-2

Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65 680-000
I •

Processo Administrado n°!l808018/2021
TOMADA DE PREÇOS N.j" 11/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/11/2021 I
HORÁRIO: 09:00 H|ORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma das Escolas Raimundo Noleto de
Sousa eCarmelita Cipriano' Guimarães no município de São João dos Patos-Ma

DECLARAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS
I ANEXO m

DE ENQUADRAMENTO COMC

N° 11/2021

Kubnca

MICROEMPRESA E EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa S C CONSTRUÇÕES, LTDA-EPP, CNPJ(MF) n": 10.676.296/0001-19, Endereço:
Rua do Prado, 236 Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP: 65.680-000, por
intermédio de seu representante legal Sr. Salvador da Silva Coelho, portador da Cédula de
Identidade RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA e i iscrito no CPF sob o n° 268.014.503-87,
DECLARA, para os fínS| do disposto na Lei Com
administrativas cabíveis e sobas penas da lei que se enqi

Dlementar n° 123/2006, sob as sanções
adracomo

( )MICROEMPRÉSA conforme inciso Ido art. 3° da ik complementar n° 123/2006.

( X ) EMPRESA d:
123/2006.

3 PEQUENO PORTE conforme inciso I do art. 3° da Lei complementar n®

. ' n 'IA licitante DECLARA ainda que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão no inciso
4 do art. 3° da mencionadia Lei, estando apta, portantq a exercer o diréito de preferência como
critério de desempate no procedimento licitatório da jrOMADA DE PREÇOS n® 11/2021 em
epígrafe, realizada pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

Passagem Franca - MA, 02 de Novembro de 2021.

S CCONSTÉ^OESLTDA
CNPJ(MF) n": 10.676.296/0001-19

Salvador da Silva Coelho

RG n° 052555972014 - ŜESP -MA
! CPF sob o n° 268.014.503-87
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12-RECIFE
Apólice ] 1 "
014142021001207750166629
Ramo

Endosscj
0000000

Gnipo

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETORPÚBLICO
Modalidade

UCITANTE

DEMONSTRATIVO DEj^RÊMIO

Importância Segurada: R$

Período de Vigência: 02/11/2021

Prêmio Líquido:

Adicional de Fracionamento:

I 6.478.09

j

à 07/03/2022

R$

R$
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito R$

Prêmio Total:

condição de Pagamento:

;imero de Prestações:

la Prestação:

Demais Prestações:

Forma de Cobrança:

Vencimentos:

'A

MODAUDADES

4501-LiaTANTE

R$
\

À vista

1

170,00

ojoo
ITÍTULO DjE COBRANÇA CEP (REMESSA ONLI

13/11/2021 ,

170,00

170,00

9779010

FOLHA n

Dt. Emissão

01/11/

Rubric«

PRÊMIO TARIFÁRIO

R$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de
15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de oiítubro de 2007,

2010 e Nota Tecnicaj Atuarial, processo SUSEP n®

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos 'que Incidem as alíquotas de 0,65®/o de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios
de seguros/as contribuições a planos de caráter prevídenciárlo/os pagamentos destinados a planos 'de capitalização), deduzidos do
estabelecido em legislação êspec fica.

II Segu
SerkiGy Coiripany

Pánína' ^/14



Filial

12-RECIFE

CONDIÇÕES PARTICULARES
Apólice I

014142021001207750166629
Ramo

IEndosso g
IOOOÜOI

Gnjpo

RISCOS FINANCEIROS SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

ABE^LEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS ,SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o n® de 07.021.544/0001-89, com sede à Av

MÍIwfAofn Apóllce de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO:MUNICÍPIO DE^SAO J^O DOS f^ATOS , inscrtto no CNPJ/CPF sob o0° 06.089.668/0001-33, com sede à Avenida Getúlio Vargas, 135 -
Centro, Sao Jmo dos Patos, MA as obngaçoes do TOMADOR: SCCONSTRUCOÉS LIDA, Inscrito no CNPJ sob o n® 10.676.296/0001-19

c «w 65.680-000, Passagem iFranca, MA até o valor de R$ 6.478,09 SEIS MIL ÉQUATROCENTOS ESETENTA EOITO REAIS ENOVE CENTAVOS, na modalidade abaixo descrita.

Modalidade - LICUANTE
Importância Segurada - R$ 6.478,09
Vigência - das24:00h dodia 2 dé Novembro de 2021 as 24:00h do dia 7 de MarCo de2022

I I 1

DETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE AINDENIZAÇÃO, ATÉ OVALOR DA GARÁNTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS
DECORRENTES DA RECUSA DO TOMADOR] ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR OCONTRATO PRINOPAL NASiCONDICÕES PROPOSTAS NO

11/2021, PROCESSO N« 1808018/2021, QUE TEM POR OBJETO ACÓNTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
REFORMA DAS ESCOLAS RAIMUNDO NOLETO DE SOUSA ECARMELITA QPRIANC GUIMARÃES NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS
PATOS/MA, DENTRO DO PR/\20 ESTABELEODO.

RECIFE, 1 DE NOVEMBRO DE 2021

"í

Berkley
ísrkley Company

Modalidade"

LICUANTE

;FOLHAa mar

Proposta

9779010

Ruhnca

DL Emissão

01/11/2021

Dánina-
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12-RECZFE
ApoNce ,

014142021001207750166629

I OBJETO DA GARANTIA

Grupo

RISCOS FINANCEIROS

Condições e Cláusulas do Se0uro

Ramo I

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

aáusulas Particulares

1. Esta apólice éemitida de acordo com asjcondições da üTcular da SUSEP no 477/13 efica expressamente estabelecido oue oara tnHnc
fins eefeitos de direito, aregulação do sini^o observará odisposto nas Condições Gerais eEspeciais da presente Apólice.

ao ™ '"'A fornecida per esta seguradom referente
3. Apresente apólice, de riscos declarados,|assegura ocumprimento das obrigações diretas do tomador perante oseaurado

descntas no objeto deja ^pólice, de acordo com amodalidade dè seguro-gaSlnLTnTmef^^^^^^^ o
pagamento de quaisquer danw acordados,|indeni2ações aterceiros, danos ambierjtais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro

llmpnS rf trih assegurando, ainda, riscos referentes aoutros rafnos ou modalidades de seguro, obrigações^uanto ao'̂ ^balhi^s de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo econfidencialidade em
formidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.

Segurado concorda que ^ Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto a
for cqnstatadp;quaIquenndicio de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior àdata deemissão do presente instrumento e que nao tenha sido previamente informado peío Segurado àSeguradora.

5. Rca estabelecido que, especifícámente pára fins indenltários, não estarão cobeios pela presente apólice de seguro garantia quaisquer
prejuízos e/ou demais penalidades^ decorrentes de atos ou fatos violadores de norrpas de anticorrupção que tenham sido provocados pelo
segurado ou seu representante, seja Isoladamente, seja em concurso com otomador ou seu representante.

6. Ratificam-se integralmente as disposiçõe; das Condições Gerais eEspeciais quel não tenham sido alteradas pelas presentes Cláusulas
Particulares. '

Endosso

ooooob

Berkley C^asi;! beguros
a Berklsy Company

v\v--7 f-, - r

^ANEXO

Modalidade

LICITANTE

foxhã nr7*"

Proposta

9779010

Rubrica

Dt. Emissão

01/11/2021

Páoina: 5/14
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.
folha no 15 £ Jx.

Rliai

12-RECIFE

Grupo

RISCOS FINANCEIROS

1. OBJETO:

Este contrato de seguro gara^nte a indenização, até ovalor da garantia fixado na apólice,, pelos prejuízos decorrentes da
recusa do tomador adjudlcatarlo em assinar o contrato principal nas dondições propostas no edital de licitação, dentro do
prazo estabelecido. ' "

Apólice

014142021001207750166629

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Ramo I

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

EnÚOSS:

ooodooo
Modalidade

LICITANTE

Proposta

9779010

Rubrica

2. DEFINIÇÕES:
Para efeito desta modalidade,

3. VIGÊNCIA:
Avigência da apólicecoincidirá com o

apllcam-se, também, as definições constantes do art. 6® da Lei n® 8,666/93.

I . li
Drazo prevísto no edital para a assinatura do contrato principal

DO SINISTRO:4. RECLAMAÇÃO ECARACljERIZAÇÂO
4.1, Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o

rtrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em aue
ara oficializada a Reclamação jdo Sinistro. j

y~'Í' ^ Reclamação do Sinistro |será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem preiuízodo disposto no item 7.2.1. dasCondições Gerais: |
a) Cópia do edital de licitado; | |
b) Cópiado termo de adjudicação;
c) Planilha, relatório e/oucorrespondências informando osvalores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos
documentos comprobatóríos; | i j
4.2. Caracterização; quando a| seguradora| tiver recebido todos os docujnentos 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 aseguradora emitir o] relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO: ;
Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que
Especial. '

Dt. Emissão

01/11/2021

ião tenham sido alteradas pela presente Condição

te 1Berkley rasii Seguros
Berkley Co.ftcsr-y

w/ Vil'

PáníoA* fi/lá.



—V^; •• "Si 'r' \ f
..F_OLHA.O?.

•"í.

Rutirica

Rüal

12-RECXFE
ApoUce I

014142021001207750166629

CONDIÇÕES GERAIS
Ertdosss

ooooèoo
Grupo

RISCOS FINANCEIROS
Ramo

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO
Modalidade

HCUANTE

Proposta

9779010
Dl Emissão

01/11/2021

1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro, - garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomadorperante osegurado conforme ps termos da apólice e até oJaior da garantialfixado nesta, e de acordo
com a(s)_modaIidade(s) e/ou | cobertura(s) adícionaí{is) expressamente contratada(s), em razão de
participação em licitação, em çontVato principal pertinente a
compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes
dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:
I- processos administrativos; | j
II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
III —parcelamentos administratiilfos becréditos fiscais, inscritos
IV - regulamentos administrativós. j
11.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os
multas e indenizações, oriundos dò inadimplemento das obrig
ím legislação específica, para ráda caso. "

2. DEFINIÇÕES:
Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento
Garantia.
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades'e/ou coberturas de um
planojie seguro, que estabelecem as obrigações e os dlreitosjdas partes contratantes.

ficas relativas a cada modalidade e/ou
estabelecidas nas Condições Gerais.

obras, serviços, inclusive de publicidade,
da União, Estados, do Distrito Federal e

ou não, em dívidalativa;

valores devidos áp segurado, tais como
ações assumidas pelo tomador, previstos

assinádo;|peia seguradora, que reprpenta formalmente ocontrato de Seguro

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições espec
cobertura de um piano de segurjo, que alteram as disposições
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que aiterann, de alguma forma, as CondiçõerGerals
e/ou Condições Especiaijs, de acordo com cada segurado. |
2.5. Contrato Principal: todo e|quálquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública
(segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acorde de vontades para' a formação de vínculo
e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. '
2.6. Endosso: Instrumento formal, assinado pela seguradora,;que introduz modificações na apólice de
Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
2.7. Indenização: pagamento dós prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações
"obertas pelo seguro. i I | j
:.8. Limite Máximo de| Garantia;' valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o

segurado em função do pagamento de indenização. | , ;
2.9. Prêmio: importância|devida|pelp tomador á seguradora, em função da cobertura do seguro, e que
deverá constar da apólice ou endosso. '
2.10. Prêmio Único: Valor a ser pago para a garantia do ris
apólice, podendo ser pago à viste ou parcelado. '
2.11. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo
procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração

:o calculado para'a vigência íntegra! da

qual a seguradora constatará ou não a
'dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.12. Proposta de Seguro; instrumento formal de pedido de enissão de apólice de seguro, firmado nos
termos da legislação em vigor. ' '

Berkley B

f \ ' _r

asii! Seauros
erkiey Comc-õ.ry

! 1

•f ^ •'
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12-REClFE
Apólice I

014142021001207750166629

CONDIÇÕES GErKiS
Endossoj
ooooboo

Grupo

RISCOS FINANCEIROS
Ramo

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO
Modaliflade

LICITANTE

Proposta

9779010
Ot. Emissão

01/11/2021

^ i i I i—^2.13. 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. 1
2.14. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.15. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das
obrigações assumidas pelo tomador. |
2.16. Seguro Garantia: seguro ^que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice. i
2.17. Sinistro: oinadlmp|lementò das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.
2.18. Tomador: devedondas obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:
3.1. A contratação/alteração cJo contrato de seguro some
issinada pelo proponente, seu| representante ou por corretor
deverá conter os elemeritos essenciais ao exame e aceitação
3.2. Aseguradora 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. Aseguradora terá o prazp de 15 (quinze) dias para 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. j
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a so icitação de documentos complementares,
para análise e aceitação do risco, qu da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o
prazo previsto no item 3l3.. j j
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer
mais de uma vez, duijante o prazo previsto no item 3.3Í, desde que a seguradora indique os
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.
3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares|, para análise e aceitação do risco, ou da
alteração proposta, o prazo de 115 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr
a partir da data em que se der aentrega da documentação. |
3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o falo, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa. ]
3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora! no prazo acima aludido, caracterizará a
iceitação tácita do seguro. '

3.6. Caso a aceitado da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o
prazo aludido no itemi 3.3. seráj suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente
inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.
3.7. A emissão da apólice oujdo endosso será feita em a
aceitação da proposta. i , '

4. VALOR DA GARANTÍA:
4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

Berkley

—TT—

'O o ! í ^

Berklev Comjisrv
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ite poderá ser feita mediante proposta
de seguros habilitado. A proposta escrita
do risco.

:é 15 (quinze) dias, a partir da data de

^
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FOLHA n<L__!j_£5L

MCIL^^aumÍS: Governo do Estado do Maranhão
Seoretaria de Estado de Indústriae comércio - SEINC
Junta Comerdal do Estado do Maranhão

CERTÍDÃO SlíiPLIRCADÂ
Sistema Náciona! de Registrode Empr

I ,

Certificamos que es míormaçôes ebsixoconstamdos dooiir
nesteJuntaComerdal e sSovigentes na datadasua 'expedição.

Nom?Empresarid: S CC0ÍÍS7R0ÇÔES LTDA

Natureza «iurfdiea:Ssosdsds Empresária Umilsds

NIRE (Sede)
21200662233

CNPJ

10.676.286/0001-19

^Endereço Completo ; I ,
Rua DO PRADO, N® 236, CENTRO - Passagem Franca^A- CEP 65680-000

bleto Social l
RODOVIAS EFERROVIAS -|OBR/VS DE URBANIZACAO - RUAS PRAC/tô ECALCADAS - CONSTRiiPAn np cpitrir^íne

ESPORTIVAS ERECREATIVAS -OUTRAS OBFjlÂs DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS
de ESTRUTURAS COM TIRANTES AS OBR^S DE CONTENCAO) - OBRAS DE TERRAPLEt^lAGEM -

ELETRICA - PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE POCOS DE A6UA •COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
"COMERCIO VAREJISTA DE fMTERlAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERÂL -ATíVlD/^ES DE VIGILÂNCIA ESEGURAMpa privapa

SEM CONDUTOr^^ P̂ ATMpAIJE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE AG^ ECAIXAS DE GORDURA) -LOCACAO DE AUTOMÓVEIS
Capital Social |
R$500.000,00 (quinhentos mil reais)
Capital Integraltzado I
RS500.000,00 (quinhentos mi) reais)

3sas (Mercantis <SINREiVi

errtos arquivados

I Data de Ato Constitutivo
127/01/2009

I Porte
EPP (Empresade Pequeno ;

Porte)

Dados do Sóolo
Nome
SALVADOR DA SILVA
COELHO

CPF/CNPJ I
268.014.503-87

Participação no
RS 500.000,00

Espécie de sócio
SÓdo

Administrador
S

Dados do Administrador
Nome
SALVADOR DA SILVACOELHO

Ümo Arquivamento
B

16/2021

l

Número

20210661045

CPF

268.014.603-87
Término do mandato

Ato/ovehtos|
310/ 310 - OUTROSDOCUMENTOS DE
INTÊRESSEpAEMPRESA / EMPRESÁRIO

RiiUfica

FAcnJ^Rwi^

Protoealo; r.4AC2t0145S040

início da Atividade
27/01/2009

Prazo de Duração
Indetenninado

Término do mandato

Situação
ATIVA
Statua

SEM STATUS

Esta ;csrtldâo fòi emitida aútomaücamente om Q8m/2(Ài, òa 07;0a;15 (horário de Brasfíia).
Se Impressa, verificar sua aulentiddado no httpa;//www.omprossfeeliJna.gov.br, com ocódigo XSLOQHUO.

iiiiJIiPii
Ulian Ihoreso Rodrigues

SeoeMiio Gerai

Cerrtflco qu^^Vei^cè^So foi validada
spectivp site emi&sqr.

Portaria ne^i<; / OTO
cm seu rest

Rubrica

Idel



",4iceveieio pd
PACILi UAfUNHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio • SEINC
Junta Comerciai dó Estado do Maranhão

FOLHA n". Cf £0

Rubrica

FV/ftFSA IGOVERNO DO
fácil! marankAo

I CERTIDÃO ESPECÍFICA
! •' ilSistema Nacional deRegistro deEmprésas Mercantis -SINREM

Certificamos queas ínfcMinações abaixo constam dosdocumentos arquivados
nestaJunta Comerdai e sâovigentes na datadasua'expedição.

«"rfacta

Certificamos que 5 CCONSTRUÇÕES LTpA
encontra-se registrada nesta Junta Comei^al,' como segue:

NiRE 2120D6B2233

CNPJ 10.676.206/0001-19

Pfotocoto; MAG21O1459079

Situaplo
ATJVA
Stattis

SEM STATUS

idereço Completo DOPRADO, N"236,xxxxx, CENTRO • Passagem Franca/MA - CEP65680-000

Arquivamentos Posteriores
J

Ãto Número Data

310 20210861045 28/06/2021

223 2021D748079 1
1 02/06/2021

002 20210639024
1

17A)5/2021
002 2021Ò639024

1 17/05/2021

316 20210639032 17/05/2021
903 2021D409754

1
19/04/2021

223 20200347250 19/05/2020
223 20190292598 11/04/2019
002 20180966081 31/01/2019
002 20180966081

1
31/01/2019 ,

223 20180058096 i 07/02/2018
002 20180042017 1 01/02/2018.
002 20180042017 1 01/02/2018'

^7* '
223 20170263010

1

'

28/03/2Ó17,"
002 2016Ó476119

j
. , 12/07/2016

223 20160266491 * 11/04/2016
^3 20150006264 "v ••-.08/01/2015 ,

20140559930 ;i3/08/20Í4

20140154990 r' 25/02/2014
20130448443 ,14/06/2013->L'

223 20120478536 , ' - -, 17/07/2012
223 20120347962 1 , -•. '29/05/2012
002 2010Q070868

1

] 09/02/2010

002 20090431645
1 : 18/08/2009

090 21200662233 ,1

•.1
' J 27/01/2009

ry''

, í

Esta certidão foi|èm[Oda a^tnríaticaniònte em08^^02 ,
Seimpressa, verificar eus auténtltídade no' httpod/viww.Qmçresà i

mii3iinírií) ' il

rAC21014S0079

Descrição

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÁRIO ,
BALANÇO
CONSOUDAÇÂO DECONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
OUTROS

BALANÇO

BALANÇO
•' CONSOUDAÇAO de CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO
CONSOLIDAÇÃO DECONTRATO/ESTATUTO

f ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
V;: EMPRESARIAL)
'V BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

. BALANÇO
, ALTERACAO DEDADOS (EXCETO NOME

- -- EMPRESARIAL)
-."^BALANÇO

'/ • BALANÇO
;J BALANÇO

'̂ -BALÀNCO ;
• íjALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

..EMPRESARIAL)
' .ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
• EMPRESARIAL)

, CONTRATO'

;áa 07:07:34(hbrério da Brasília).
'Ddl.mQ.gov.br,com o código QSUZQD1M.

Ulisn TberesaRodrigues Mend'
Secrfitáríofa) Geral

íonça

i t)
Idel



S C CCNSTCLCCÉS LTDA-
CNPJ: 10.676.296/0001

INSC.EST. 12.312.40
1-19

34-2 '• •
Rua do Prado. 236 - Centro - Passagem Franc 3 Maranhão CEP 65 680-000

Processo Administraivo n°jl8Ò8018/2021
TOMADA DE PREGOS NÍ° l|l/2021
TIPO: MENOR PREÇO o'
DATA: 03/11/2021

HORÁRIO; 09:00 HORAS
OBJETO: Contratação de

,OBAL

FDUHTnr

Rubnc?

, , I

empresa especializada para refonna das Escolas Raimundo Noleto de
' I 'I Ji« * ' 'Sousae CarmelitaCipríano Guimarães no município de SãoJoão dos Patos-Ma

TOMADA DE PREÇOS N" 11/2021

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Aempresa S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ(MF) n": 10.676.296/0001-19, Endereço: Rua do
Prado, 236 - Centro Passagem|]Fraaca - MA, Fone: 99 984 02-8525, CEP: 65.'680-000, por intermédio de
seu representante legal Sr. | Salvador da Silva Coelho,
052555972014 - 4 SESP - MA e;inscrito no CPF sob o 26

portador da Cédula' de Identidade RG n^
.014.503-87, dofav^te denominada Licitante,

para,fins do disposto do Edital dp TOMADA DE PREÇOS |n® 11/2021, declara, sob as penas da Lei, em
especial oart. 299 do Código Penk Brasileiro, que: ' , '

a) A proposta anexa foi. elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de
qualquer outro participante potencial oude fato da(TOMADA DE PREÇOS n? 11/2021), por qualquer meio
ou por qualquer pessoa; ||

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informjada a, discutido com ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou dé fato da (TOMAD DE PREÇOS n° 11/202Í),| por qualquer meio ou por
qualquer pessoa; , j i

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de :ato'|da (TOMADA DE PREÇCíS n° 11/2021) quanto a participar ou não da
referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou e:
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta mexa não foi, no todo ou eti parte, direta ou indiretamente, informado a,
discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFÇITURA MUNIGIPÁL DE SÃO JOÃO DOS
PATOS-MA antes da abertura' oficial das propostas; e

m parte, direta ou'indiretamente, comunicado a
fato da (TOMADA DE PREÇOS n° 11/2021)

Ç Que está plenamente ciente do teor e da extensão
informações para firmá-la.

desti declaração e que detém plenos poderes e

Passagem Franca - MA, 02 de Novembro de 202l

,1 S C CONSmüÇOES LTDA

,! CNPJ(MF) n": 10.676.2^6/0001-19
Salvador da Silva Coelho

\RGn''052555972014 -4
:i CPF sob o n''268.014

SESP-MA

503-87



r'

S C CONâTCIJCCK LTDA
CNPJ; 10.676.296/0001 -19

INSC.EST. 12.312.40'-2

Processo Administra

TOMADA DE PREÍoS N.j° 11/2021
TIPO: MENOR PREÇO gÈobAL
DATA: 03/11/2021

HORÁRIO: 09:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma das Escolas Raimundo Noleto de
Sousa e Carmelita Cipriano;Giumarães no mimicípio de SãoJoão dosPatos-Ma

Rua do Prado. 236 - Centro - Passagem Franc

ivonM 808018/2021

Declaramos expressamente que:

Maranhão CEP 65.680-000

TOMADA DE PREÇOS 11/2021
i ANEXO vn

DECLARAÇÃO DESUJEIÇÃO AO EDITAL

FOLHA n". CjC? ^

1/ Rubrica

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição con
PREÇOS n° 11/2021, bem assim jcom as condições da contra
nos foi fomecida com o Edital.

as condições expressas nà TOMADA DE
ação estabelecidasina minuta do Contrato que

Manteremos valida esta Proposta pelo prazo de 60(sessentà) dias consecutivos a contar da data da sua
apresentação e abertura.

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços

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

Passagem Franca - MA, 02 de Novembro de 2021.

SCCONST OESLTDA

CNPJ(MF) n": 19,676.296/0001-19
Salvador da Silva Goelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPFsob o n° 268.014.503-87

7
O

\



s c ccnstcucCes ltpa-eipp
CNPJ: 10.676.296/000ii-19

INSC.EST. 12.312.404-2
Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franc.

I

Processo Administrativo n°!l808018/2021

TOMADA DE PREÇOS N!° 11/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/11/2021 |
HORÁRIO: 09:00 HORAS
OBJETO: Contratação de empresa especializada para

í Maranhão CEP 65 680-000 FOLHA

Rubrica

eforma das Escolas Raimundo Noleto de
Sousa eCarmelita Cipriano| Guimarães no município de São João dos Patos-Ma

DECLARAÇÃO Q

TOMADA DE PREÇOSiIV 11/2021
•i ANEXO V j

JETOMOUCONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES EM QUESE
DESENVOLVERÃO OS TRABALHOS '

Declaro que tenho pleno coiAecimento das condições e peculiaridade inerentes à natureza dos trabalhos
diante do conhecimento das especificações Técnicas definidas no Projeto Básico; ANEXO I do edital da
TOMADE DE PREÇOS n° 11/2021, e que assumo total responsabilidade por esse fato e que não utilizará
deste para quaisquer questionamento futuros que ensejam ayensas técnicas ou !financeira coma Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

Passagem Franca - MA 02 de Novembro de 2021.

s c constr^jçeíltda
;CNPJ(MF) n": 10.676.2^6/0001-19

Salvador da Silva Coelho

•'RG 052555972014 - 4]^SESP -MA
CPFsob o rP 268.014.503-87

\

V-

1



I

$ C CCNSTKIJCCBS LTDA-ElPi)
I i 1 CNPJ: 10.676.296/000i-19

INSC.EST. 12.312.404-2
j Ruado Prado, 236- Centro - Passagem Franc i Maranhão CEP 65680-000

Processo Administrativo n°'1808018/2021

TOMADA DE PREÇOS NÍ° 11/2021
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA: 03/11/2021

HORÁRIO: 09:00 HORAS
OBJETO: Contratação de

folha n'

Rlibru-.i

I

empresa especializada para reforma das Escolas Raimundo Noleto de
Sousa e Carmelita Cipriano'Guimarâes no município de São João dos Patos-Ma

DECLARAÇÃO DE

TOMADA DE PREÇOS N° 11/2021
ANEXO XV

[EXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, CNPJ(MF) n°: 10.676.296/0001-19, Endereço;
Rua do Prado, 236 - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP: 65.680-000, por
seu representante legal Sr. Salvador da Silva CoelhoJ portador da Cédula de Identidade RG n°
052555972014 - 4 SESP - MA e inscrito no CPF sob Io n° 268.014.503-87, DECLARA sob as
penas da Lei, nos termos do art. 32 inciso 2" da Lei n° 8.^6/93 que, até apresente data nenhum fato
ocorreu que inabilite a participar da TOMADA DE Pf^ÇOS n° 11/2021, e que contra ela não
existe pedido de falência ou concordada.

i i
' I • iDeclaro, outrossim, conhecer na integra o Edital e seus anexos e que se submete a todos os seus

termos i

Passagem Franca - MA, 02 de Novembro de 2021.

s c coNsrm^
CNPJ(MF) m676.296/0001-19

Salvador da Silva Coelho

RG n" 052555972014 ~ 4 SESP - MA

CPF sob o 268.014.503-87 %-



s c cc^stcijcCk ltda-eipp
CNPJ; 10.676.296/0001-19

INSC.EST. 12.312.40V-2
Rua do Prado. 236 - Centro - Passagem Franca Maranhão CEP 65l66CDt!ÍI0A

Processo Administrajtivo n°jl 808018/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 11/2021
TIPO: MENOR PREÇO GÍOBAL
DATA: 03/11/2021 |
HORÁRIO: 09:00 HORAS j
OBJETO; Contratação de empresa especialÍ2ada para r|eforma das Escolas Raimundo Noleto de
Sousae CarmelitaCiprianolGuimarães no município de São João dos Patos-Ma

! TOMADA DE PREÇOS
I 1 ANEXO XIVi
bECLARAÇÃO(Item 5.2.5

A empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA-EI
Endereço: Rua do Prado, 23^6 -iCentro - Passagem Franc
do edital da TOMADA DE PREÇOS n° 11/2021, declara

Rubrica

N° 11/2021

''a" do Edital)

P, CNPJ(MF) n": 10.676.296/0001-19,
i - MA, em cumprimento ao Item 5.2.5"a"
o seguinte:

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

Passagem Franca - MA, 02 de Novembro de 2021.

S CCONSTRÜ^ÚESLTDA
,CNPJ(MF) n": 10,67^296/0001-19

Salvador da Silva Coelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPFsob o rP"268.014 503-87

V-



S C CCNSTBLCfcES LTDA-EIPP
CNPJ; 10.676.296/0001 -19

INSC.EST. 12.312.40^-2
Rua do Ij^rado, 236 - Centro - Passagem Francí Maranhão CEP 65.68( -OOOLHA

ivon® 1808018/2021Processo Administra

TOMADA DE PRE( :0S N.P 11/2021

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 03/11/2021 j
HORÁRIO: 09:00 HORAS' '

I

OBJETO; Contratação de emjíresa especializada para ijefonna das Escolas Raimundo Noleto de
Sousa eCarmelita Ciprianoloiiimarães no município de São João dos Patos-Ma

TOMADA DE PREÇOS
ANEXO vm

Rubnca

N° 11/2021

«I

DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7°, XXXDI DA CF/88

A empresa S C CONSTRUÇÕES LTDA-EPP CNPJ(MF) n®; 10.676.296/0001-19,
Endereço: Rua do Prado, 236! - Centro - Passagem Franca - MA, Fone: 99 98402-8525, CEP:
65.680-000, representada pelo Sr. Salvador da Silva Coelho, portadorda Cédulade Identidade RG
n^ 052555972014 -U SESP -'ma e inscrito no CPF sob on° 268.014.503-87, DECLARA, para
fíns do disposto no ^inciso |V do art. 27da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubn; e não emprega menor de dezesseis anos,
salvo nacondição deaprendiz,'admitida a partir dos 14(quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII
do Art. 7° da Constituição federal de 1988.

Passagem Franca - MA, 02 de Novembro de 2021.

SCCONSTRl^FSZTDA
CNPJ(MF) n"; 10.67&J96/OO01-19

Salvador da Silva Coelho

RG n° 052555972014 - 4 SESP - MA

CPF sob o n'' 268.014.503-87



01/11/2021 17:24 Certidão de Regularidade da Susep

*
-ífiT-f

MINISTÉRIO OA FAZENDA

' SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

FOLHA n" ^<2.^

Rií!)ric.i

CERTIDÃO DE REGULARIDADF

I

2365, ="t5n.=da 6 oper.. confor^P PORTARIA

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos

Código da Certidão: CRdl4l4_01112021_172341_061
em www.susepjo^ ou pormeio de petição à Autarquia.

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

Rio de Janeiro, 01 de Novembro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

e^p^eVinwí^dS foi walliíadaCertifico que --- .
em seu respeottv^ite ep^^

Portaria

RúdrI

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emile_certidoas2_2011 ,asp?entcodigo=01414&entcgc=07021544000189

í

1/1



. y

Ao MUNICÍPIO DE SAO JOÃO, DOS PATOS

I ' 'ABerkley International do Brasil Seguros S/A tem asatisfação eín tê-lo como Segurado. Segue em anexo a
apólice deSeguro Garantia n® 01Í4142021001207750166629, eniítida em conformidade com a MP n©
2.200-2/2001 j I
que instituiu a Infra-estru ura dejChaves Públicas Brasileira, ICP'- Brasil, a qual garante a autenticidade
a integridade ea validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações
habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digitai, que V. Sas agora recebe, tem
impressa, todavia com as jvantagèns esegurança das transações

^ l-^fOLHA

Rubrica

a mesma vaiídade jurídica da apólice
eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digitai, aautenticidade deste documento poderá ser verificada
através de nn«n \A/\A/\Á/ hprUov/ hr a 4 / j: j' _ . -através de nosso site www.berkley.com.br, e confirmada após 1
apólice/endosso, através do site wwvv.susep.gov.br utilizando o

(sete) dias úteis da emissão da
1° 014142021001207750166529000000.

Atenciosamente , |

BERKLEY INTERNATIONaL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414
i I 1

TITULO: APÓLICE SEGURO, GARANTIA NO0141420210i)1207750166629 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digítalmeirte assinado por:

I ^ .*35
^n4:«>tr<a»3

-SS *J3C

KinjiSOitiaít -t

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001, que|
iCP-Brasil por; Signatáríos(as): |

Srasil

•f viUis

•/tie RTCJ2Í9

dieitalsesie p9T.
Alj.-,. ^d'o Ssnxes

Instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras -

EANDRO E2EQU1EL GARCIA|OKITA N® de Série do Certificado; 11DE200108660C8A Data e Hora Atua! Nov 1 2021 5:37PM
I !

.wEXANDRO BARBOSA SANXES N® de Série do Certificado: 11DE2001Q865PA68 Data e Hora Atual Nov 1 2021 5:37PM
I I

O PRESIDENTE DA REPlJBLiCA, no uso da atribuição que lhe oferece o arl. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória,
com força de lei; \ '

Art 1®- Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras • ICP Br^il, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade
jurídica dedocumentos em forrna eletrônica, dasaplicações desuporte e dasai^licações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem
como a realização de transações eletrônicas seguras.

N° Apólice: 014142021001207750166629 - ENDOSSO OOOÓOOO
I Controle interno: 1668103
{Data da publicação: Nov 1 2021 5:37PM

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEÍ3UR0SSA - 01414

, I
01 Berkley Brasil Seguros

Berkiey Comosny ^io
• - V'* ~ r' '-n • c~

Dánina* 1/14



r
Apólice - Via Segurado
Hliai

12-RECIFE

Grupa

RISCOS FINANCEIROS

ApoCce I I

014142021001207750166629
Endosso I
0000000

Ramo ! I
SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

Nome I
município de sao joao dos patos
Endereço
AVENIDA GETUIIO VARGAS
CEP

65665-000
Bairro |
CENTRO

Nome

S C CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço i i i
R DO PRADO N° 236, CENTRO - CEP; 65Í680--000
CS»

65680-000

DADOS DO SEGURAD

Núrrtero

135
Qd^de
SAO JOÃO DOS PATOS

DADOS DO TOMADOR

Cdade

PASSAGEM

Núrriero

236

Modalidade

LICITANTE

Bairro |
CENTRO FRANCA

•.OUHA-n9

Rubrica

9779010

aipj

06.089.668/0001-33
Complemento

CNPJ .1

10.676.296/0001-19
Complemento

UF

MA

01/11/2021

H:, INTERNATIONAL DO BRASIL SKUROS SA -01414, aseguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes
pmícSn^ín « aP^esentada pelo 'TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para aem^o da pr^ente ^Iice, fica fezendo parte| integrante deste contrato, obriga}se a indenizar o"SEGURADO" de acordo com as Condições

®Partculares an^s eque fazem parte Integrante da presente Japólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos doseguro, tudo de acordo com as condiçõesgerais, "especiais e particulares anexas.

"ANTIAS:
^ DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R$ 6.^^78,09 (SEIS MIL EQUATROCENTOS BSETENTA EOITO REAIS ENOVE CENTAVOS^

viücNCIA: DAS 24:00H DO DIA 2 DE NOVEMBRO DE 2021 AS 24;0üH DO DIA 7 DE MARÇO DE 2022. ' !
Ficam fazendo parte Integrante e iriseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:
1) Demonstrativo de Prêmio; n .
2) Condições Particulares;
3) Condições Espedais;
4) Condições Gerais;
OBSERVAÇÕES:

I -I- Apólice emitida conforme TERMOS ECONDIÇÕES DA QRCULAR SUSEP 477, d
ePROCESSO SUSEP N® 15414.902037/2013|-11; ]
- Após setedias úteis da emissão deste documento, poderá serverificado se a apól ice ou endosso foi corretamente
registrado nositeda SUSEP - www',süsep.gdv.br;
- DDG Berkiey: 0800-7700797. i i

E 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS

SUSEP - Supermtendência de Seguros Privados -[Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de
seguro, previdência compl«nentar aberta, capitalização, resseguro e corretagem dêseguros - site wv.wisusep.gov.br - Atendimento gratuito ao
público Susep 0800-021-8484 i I í '

CONDIÇÕES DEMODALIDADE

MODALIDADES

4501-LICITANTE

CORRETOR

202033779 - JGS GARANTIA CORRETORES DE SEGUROS LTDA

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA- 01414
Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P
CNPJ: 07.021.544/0001-89
SAC: 0800-777-3123 1

LIMITES

RS 6.478.09

INICIO VIGÊNCIA FIM VIGÊNCIA

I 02/11/2021 07/03/2022

Para ralar com a Ouvidoria Berkiey ligue para: 0800-797-3444
ou enjvie um e.mail para: ouvidoria@iberklev.com.br

Documento eletrônico ss^naío úlgitalmente conforme MP n« 2.200-2/2001, que institui ainf{|-estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP -Brasil por Signatário
LEANDRO EZEQUIEL GARCIA OKtTA N" de Série do Certificado: 1ÍDE200108S60C8ADataeHor8 Atual Nov 12021 5:37PM
ALEXANDRO BARBOSASANXESNí^dé Série' do Certificado: 11DE200108SSFA68 Data e^hora Atua! Nov 12021 5:37PM
OPRESIDENTE DA REPÚBLICA, nousode atribuição quelheoferece o art 62da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1® -
Fica instituída a Infra-EstruUira de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir sj autenticidade, a integridade e avalidade jurídica de documentos em
forma eletrônica, das aplicações de suporte é das aplicações habilitadas que utilizem c^ficades digitais, bem como a realização de transações eletrônicas
seguras.

B \Berkiey ErasiESeguros
Berkiey Corr-par>v

Páaína: 2/14
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4.2. Quando efetuadas alterações 'previamente estabelecidas'
que serviu de base paraa aceitação do risco pela seguradora w
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, ovalor da garantia jpoderá acompanhar tais niodificações, desde que solicitado e haja
o respectivo aceite pela seguradora,;por melo da emissão de e idosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO: I
5.1 Otomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da
apólice. I I j ' ®
5.2. Fica entendido e acordado que oseguro continuará em vigor mesmo quando otomador não houver

j pagado o prêmio nas datas conviencionadas. J
5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora
recorrer a execução do contrato de contra garantia.
5.3. Em caso de parcelarpento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a
titulo de custo administrativo de fràcionamento, devendo seij garantido ao tomador, quando houver
parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar opagamiínto de qualquer uma das parcelas, com
a conseqüente redução proporcional dos juros pactuados. i
5.4. Se a data limite parado pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas
coincidir com dia em que| não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro
dia útil em que houver expediente bancário. j
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu
representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do
respectivo vencimento. ' ' ^

6. VIGÊNCIA:
6.1. Para as modalidades do Séguço Garantia nas quais haja
principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabeleci

Modalidade

LICUANTE

Proposta

9779Ò10
Dt. Emissão

01/11/2021

no contrato principal ou no documento
o valor da garantia deverá acompanhar

a vinculação da apólice a um contrato
do no contrato principal, respeitadas as

particularidades previstasmas Condições Especiais de cada. modalidade contratada.
6.2, Para as demais modalidades,,
-estabelecido de acordo! com 'as
modalidade. :

a vigência da apólice serp igual ao prazp informado na mesma,
disposições previstas naSv Condições Especiais da respectiva

6.3. Quando efetuadas alterações jde prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no
documento que serviu c^e base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice
acompanhará tais modificações,,devendo aseguradora emitir òj respectivo endosso.
6.4. Para alterações posterioresi 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 apólice, esta poderá |acompanhar tais modificações, desde que; solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATÍVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

© 1Berkley B
Jerkley Compsry

^ ^ ^
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Modalidade

LICITANTE

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modaiidade

cumentos que deverão ser, apresentados

nas Condições Especiais, quanco couberem.
7.2. Aseguradora descreverá n'as Condições Especiais os dc
para a efetivação da Reclamação de Sinistro.
7.2.1. Com base em dúvida fupdada e justificável, a seguradora poderá soiicitar documentação e/ou
informação complementar. i y /^u
7.3. AReclamação de Sinistros| amparados pela presente apóice poderá ser realizada durante oprazo
prescncional, nos termos da Cláusula 17destas Condições Ge'rais;

^ seguradora conclua ,|pela não caracterização rio sinistro, comunicará formalmente aosegurado, por escnto. sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que
embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO; | | I
8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas jabalxo, conforme for acordado entre as
partes: I I '1 1 ' >
I - realizando, por meio^ de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade
sob a sua integral responsabilidade; e/ou
)i - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertcsjpeia apólice.
8.2. Do prazo para o curnprimento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da jindenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá
ocorrer dentro do prazp 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, voltandO|a correr ai partir do dia útil subsequelite àquele em que forem completamente
atendidas as exigências.! I j
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que,
apólice, o prazo de 30^ (trinta) dias será suspenso voltanc
subsequente a revogação da decisão.
8.3. Nos casos em que haja virículação da apólice a um conti
do tomador no contrato |principal serão utilizados na amortize
reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indeniz
Q o 4 i:.. 1

suspenda os efeitos de reclamação da
o a correr a partir do primeiro dia útíi

'ato principal, todos os saldos de créditos
çâo do prejuízo e/ou da multa objeto da
ação no prazo devido.

8.8.1. Caso o pagamento da Indenização já tiver ocorrido quarpdo da conclusão da apuração dos saldos
de crériitoR rio tnmarlnr no contratò principal, O segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquerde créditos do tomador

excesso que lhe tenha s ido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES: i
9.1. O não pagamento das obrigaçpes pecuniárias da segura
da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo p
acarretará em: I I i

iora, inclusive da Indenização nos termos
ara pagamento da respectiva obrigação,

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização,

Berkley

r-"

írasjii beguro
BerUle^/j Corroany

, f

Pánín;^' 10/14



— ^ " •'••-

•>»-=•- -•' jl ;KÁn?_3í5--FOLHA'

Riibnca

Filial

12-RECIFE
Apólice I

014142021001207750166629

CONDIÇÕES GERAIS

Grupo

RISCOS FINANCEIROS
Ramo

Endosso

000000

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO
Modalidade

LICUANTE

Prcposta

9779010
EX Emissão

01/11/2021

a data de caracterização do sinistro; e
b) incidência de juros morafórios ;calculados "pro rata temrioris", contados a partir do primeiro dia
posterior ao término do Fjrazo fixado. 1 naiui uu primeiro oia
Amn^ f^lização monetária será oIPCi^iBGE -índice de Preços ao Consumidor
C^rin i InsWuto Brasi|eiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-iosendo caicuiado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data
^3 Os iuros eaquele publicado imediatament| anterior àdata de''sua efetiva liquidação.9.3. Os juros moratonos, contados ja partir do pnmeiro dia posterior ao término do prazo fixado oara

im"d?vfdot'̂ S:í,diraPoÇ '
9.4. Opagamento de valores reiativos à atualização monetáric
de qualquer Interpelação judicial oili extrajudicial, de uma só
devidos no contrato. I '

10. SUB-ROGAÇÃO: j
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das
seguradora sub-rogar-sejá nos ciireitos e privilégios do seguré
cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.
10.2. Éineficaz qualquerjato do segurado que diminua ou extir
a que se refere este itemi

11. PERDA DE DIREITOS:
O segurado perderá o direito a indenização na ocorrência de uma ou' mais dás seguintes
hipóteses:
I - Casos fortuítos ou de força maior, nos termos do Códig
II —Descumprímentoj das | obrigações do tomador
responsabilidade do segurado;
III - Alteração das obrigações' contratuais garantidas
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência

e juros de mora será feito independente
vez, juntamente com os demais valores

brigações ínadimplidas pelo tomador, a
do contra o tomador, ou contra terceiros

I

ga, em prejuízo do segurador, os direitos

o Civil Brasileiro;'
decorrente de , atos ou fatos de

por esta apólice,
da seguradora;

que tenham sido

'V Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável í o dolo praticados pelo segurado, peloá beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
^ V - O segurado não cumprir integralmente quaisqiV » O segurado não

seguro;

VI - Se o segurado ou seu repijesentante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé
circunstâncias de seu jconhedmento que configurem agijavação de risco ide inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta; " .
VI! - Se o Segurado agravar Intencionalmente o risco. '

cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato deII [ • • '

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou

deste seguro, em benefício do
proporcional ao risco assumido,

Is IBerkley

mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto
mesmo segurado ou beneficiário, a seguradoratiresponderá, de forma
com os demais participantes, feialivamente ao prejuízo comum.

O-So
sJ o

Serkiey Comoaoy

. * r ^

/
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13. CONCORRÊNCIA DE APÓlilCES:
3utUização dejmals dè um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir oobjeto deste

contrato, salvo no caso de apólices,complementares. | ^

14. EXTINÇÃO DA GARÁNTIA:' I
14.1. Agarantia expressa por este seguro extinguir-se-á na oc
que ocorrer primeiro, sem prejuízo] do prazo para reclamacã
Condições Gerais; | | |
I- quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante
ermo ou declaração assinada p^lo segurado ou devolução da kpóiice- ® mediante

li - quando osegurado e a seguradora assim oacordarem; 1
segurado atingir á iimite máximo de garantia da apólice-

1 rnnfrnín pnnoipai|for extinto, para as modalidades nas quais haja vincuiação da apólice a
V n? anH ^fluando aobngação garantida for extinta, para os demais casos; ou
Condições Especiàr'"| "f"] "

® apólice;recair sobre um objeto preUto em contrato, esta garantia somente
Io tio contrato, em consonância com o disposto no parágrafo
item 14'1'̂ npfn rprah®' ^ ®>®nÇão se comprovará, além das hipóteses previstas noItem 14.1, pelo recebimento do objeto do contrato nos termos co art. 73 da Lei n° 8.666/93.

15. RESCISÃO C0NTRATUAL:| |
15.1. No caso de rescisão total pu parcial do contrato, a qualcuer tempo, por iniciativa do segurado ou
da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

: Na hipótese de |rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter do prêmiorecebido, alem dos emolumentos, a parte proporcionai ao tempo decorrido;
15.1.2. Na hipótese de Irescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter no
máximo, além dos emolumentos! o prêmio calculado de acordo'com a seguinte tabela de prazo curto:

Maâalídade

LICHANTE

FOUÍA n"

Proposta

9779010

Hii

Dt. Emissão

01/11/2021

orrência de um dos seguintes eventos, o
o do sinistro conforme item 7.3. destas

«

- r'

Berkley Brasil Seguro.^
ierkiey Comoany

'n -V rr
.1- • e ^ ^
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pa^a^:S'!;::!b;:;:í.:?!:!™:;;:;:E" °°
Prazo em Dias i

.Para a| Obtenção de
-Prazo ém Dias

•^5 /365 I,j3 ^gg
30 /365 1 i 20 9?n
45 /365 .!. r§ 210poo 75
cn incc I 225/365 70

i j-30| 240/365 80í-371 .255/365 z:;:;;::;;;;:^"
i-^o 270 hes 85

^ lonrtfic y^ '̂- 285/365 88
300/365 90135/365 icg qhc/Lec

150/365 !... I60Í 8^0 Ir5
165/365 166. llVtl '•
i8°'365 1 :;:i7oi;::;::;;;;;;::::::;;;;::;;:;::""365Í^65;;;:::;::;:;:^

/365.
'365

73

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante d
percentual comespondente ao prazo^imediatamente inferior. D subitem 15.1.2., deverá ser utilizado

16. CONTROVÉRSIAS: | 1 i
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições
i- por arbitragem; ou | ! •' i
II - por medida de caráter judicial'. '
16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apó a w.«u=>ui« compromissona ae
arbitragem, que devera ser facultativamente aderida pálo segurado por meio de anuência
expressa. ; i I
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a
resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradjora por meio de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeito^ que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

^ 16.2.2. Acláusula de arbitragem éi regida pela Lei n® S307, àe 23 de setembro' de 1996

17. PRESCRIÇÃO: , j
Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO: I ! i
As questões judiciais entr;e seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

I j j
19. DISPOSIÇÕES FINAIS j '
19.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu Início e término de vigência às 24hs das datas para ta! fim

Berkley B Crasii beguros
Serkley Compsry

í!

Contratuais poderão ser resolvidas:

íce, a cláusula compromissória de

Pánina* 1*^/14
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neles indicadas.

Susêp*^ produto éautornático enão representa a
19.4. Após sete dias úteis da ernissão deste documento pode'
foi diretamente registrado no site da Susep - wvvw.susep.gov.
19.5. O Segurado poderá consultar a situação cadastral
seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto

i I li
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Berkley Brasíi Seguros
Berkley Com-oery

r*" " "'"'S '/ir:

Modalidade

LICITANTE

Proposta

9779010
Dt.Emissão ^

01/11/2021

)rovação ou recomendação por parte da

á ser verificado se a apólice ou endosso
br.

o corretor de seguros e da sociedade

Y-

i!



c, - -

folha n' -4iâ

Riibric.i

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO"^

Consulta: Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultadosjconsolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nós bancos de dados dos respectivos cadastros. Aresponsabilidade
pela veracidade do resultado] da consulta édo Órgão gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social daPessoa Jurídica é Extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido,pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/il 0/2021 09:24:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: S C CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 10.676.296/0001419'

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU j |
Cadastro: Licitantes Inidôneos

I I I

Resultado da consulta: Nada Consta
I i •

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, cliqueAOUÍ.

Órgão Gestor; CNJ j
Cadastro: CNIAI- Cadastro Nacional de Condenaçõk Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa é Inele^bilidade

:õL Cíveií
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneak e Suspensas
Resultado da cotisulta: ijlada ConstaI j I
Para acessar a certidão original no portal do órgão gesfor, clique AQUI.

' I I
I I 1

Órgão Gestor: PortaldáTransparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão ges or. clioue AQUI.

Obs: A consulta :onsolidadá de pessoa jurídica visa atenggf^os princípios de simplificaçãoe

1^
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racionalização de|servíços públicos digitais. Fundamen
de2014, Lein° 13.460, de26 dejunho de 2017, Lei n";
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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De^hamento das Sanções Vigentes -Cadastrei de;Enipresas Inidône... https://i vww.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimp

FILTROS APLICADOS:

CPF/CNPJ: 10676296000119

Data da consulta: 23/10/2021 09:02:55

Data da última atualização: 22/10/2021 16:00:05

DETAlHAIt CNlJ/CPFOOSANaONADO

Nenhum registro encontrado

lofl

NOMIOOSANaoKADO UFDOSANCTOfUDQ
éRGAO/lNTtOAOE
SANaoNADÒSA

FOLHA no ^
• '-7 - •

.UMPAR

Rubrica

TIPOMIAKCÍO • !

23/10/2021 09:32



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICrrANTES míDONEOS

I H

(Válida somente coma apresentação do CPF)

FOLHA M°'

RiihriCci

Nome completo: SALVjí DOR DA SILVA COELHC

CPF/CNPJ: 268.014.503-871

e.nieo respecttvoslteerim^
Portaria n®_2iia——

Rübncã

I IO Tribunal de Contas da jUnião CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis ínidôneos para
participar de licitação na ailministração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n"'8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

I I

Não constam da relação| consultada para emissão deiita certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência jexpirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou dç decisão judicial.

^ I I J

Certidão emitida às 09:37:48 do dia 23/10/2021, com Widade de trinta dias a contar da
. 'II '

emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem si;r confirmadas no isítio
https://contas.tcu. gov.br/ords/f?D=INABILITADO:5

Código de contro

Atenção: qualque

e da certidão: FX6M231021093748I I

rasuri oü emenda invalidará este dôcumento.
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XmBUNAL DE CONTAS }DA UNIÃO
I CERTIDÃO NEGATIVA

1 DE
,1

I INABILITADOS

(Válida somente com a apreser tação do CPF)

folha n" ^ $P

HiiJlfi: ,

Nome completo: SALVADOR DA SILVA COELHC

CPF: 268.014.503-87

Certifico queV^eVe'm?rt,^(lS foi validada

Rúbr

O Tribunal de Contas da lUníão CERTIFICA qut , na presente data, o(a) requerente
acima ldentificado(a) NÃOjCONSTA da relação dejresponsáveis com inabílitação para o
exercício de cargo em conussão ou função de confiança no âmbito da administração
pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei n'
8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). '

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aque es cujas condenações tenham tido seu
prazo devigência expirado, bem como aqueles cujas a jreciações estejani suspensas em razão
de interposição deirecurso comefeito suspensivo ou d€ decisão judicial.

I I

Certidão emitidaàs 09:42:55; do dia 23/10/2021, com^alidadede trinta dias a contar da
emissão.

A veracidade das informáções aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/órds/f?i^INABILITADO:VERIFICA

Código de controle da certidão: EVPW231021094255
Atenção: qualquer rasura'ou emenda invalidará este dc

I I'

cumento.
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m
Impro

Certifico que nes

A.

Acondenação poratos de improbidade administrativa não implicd automático e necessário reconhecimento da
Inelegibilidade do condenado. ;| ^ ,
Para consultas sobre Inelegibilidade acesse portal do TSE em httfi://divulQacandcontas.tse.ius.br/

bidade Administra :iva e Inelégibilid
viiiifica

Certidão Negativa

ta data j(23/10/2021 às 09 49) NÃO CONSTA no Cadastro
I I '

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registrosjde condenação com tJânsito em julgado ou sanção ativa
quanto ao CPF n° 268.014.503-87.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser pormeio do número de controle
6174.04DD.2F5F.C373 no seguinte endereço: https://www.cni.ius br/imorobidade adm/autenticar certidao.pho

VAUDApp,
le a oresente certidão tCertifico Que a presente certidão foi validada

em seu respecttvo <
Portaria nej&i:"'

^üCrlt

V

erado em; 23/10/2021 as 09:49:33 CONSELHONACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



Detalhamento das Sanções vigentes - Cadastro dè Empresas Inidône... https://www.portaltransparehcia.gov.br/sancoes/ceis7paginacaoSimp.

FILTROS APLICADOS:

CPF/CNPJ: 26801450387

Data da consulta: 23/10/2021 09:02:55

Data da última atualização: 22/10/2021 16:00:05

DDUHAIt ! oia/<PFDos«iaoiuDo ; noueoosancionado

Nenhum registre encontrado
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