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OBJETO: CONTRATAÇAO^DE
ESCOLAS EDUARDO COELHO MENDES E FRANCISCO SÃ SOBRINHO NO
JOÃO DOSPATOS/MA

EMPRESA PARA EMPRESj ESPECIALIZADA PARA REFORMAS DE

' ',T

CONSTRUTOR E TRANSPORTADORA SÃOLUCAS EIRELI.
AV.GOVERNAMR LUIZROCHA,314,320,SANTO AMARO,CEP: 65.8C
CNPJ Na 01.482.145/00Ó1 - 39 INSC. ESTADUAL; 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CÒNSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOC
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Cartório
DE Balsas

2° Ofício '

FCLrfê

Ato nB; 020

Cartório de £ •
2° Ofício

Rua A'Lloniü Jsccüira. n® 12^1 • Centro
Balsas • Maranririo • br^,3!l

ILKERSON MAXWELL FRANCO SANTOS

Tabelião e Registrador

REcrsTRo Civil das Pessoas Naturais/. Tabeiionato de notas • registro de títulos é Documentos

RUA AntonjoJacobina, 1.2,31 •Centro/_Balsas »Estado do Maranhão | CEP; 65.800-0D0 »fone: j;99)3541_-4^5
Livro; 0144-P Folha: 178/178V Traslado

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTRUTORA
É TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIREÜ, A FAVOR
DE VICTOR GABRIEL MACHADO j-m ' PiryTAi, i\f\
FORMA ABAIXO DECLARADA; I^^J™W*p3ldeS3oJoSôdoíÉÍ

t-omljsâo^ermaneníçdeLJcK,.'
CONFERE COMOORi

SAIBAM quantos este Públíc i Instrumento de
Procuração bastante virem que, aos aos 21 (vinte e upi) dias d( me^Qg'jinhr/di;iT.,
ano de 2021 (dois mil e vinte é um), nesta Cidade de Balsas, Est ido do Maranhão
neste Cartório à Rua Antonio Jacobina, n® 1231 - Balsas-MA, compareceu.
Outorgante: CONSTRUTOFIA ÈTRANSPORTADORA ^ÂO LUCAS EIRELI,
jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o seguinte ns
01.482.145/0001-39, com sede na Avenida José Sarney. n® 314, Santo Amaro, na
cidade Balsas-MA, neste ato |representada pelo seuj sócio R05IELDO ESILVA,
brasileiro, deciarando-se casado, autônomo, portador da Cédula de Identidade sob

nB 064449272018-8 SESP-Ma!, expedida em 09/07/2jD18, inscrito no CPF/MF no
412.828.683-49, nascido em 11/01/1969, filho de JOSE PEDRO E SILVA e MARIA

PEREIRA DA SILVA, residente é domiciliado na Rua do Egito, n®836, Centro, Balsas,
Maranhão; a reconhecida como a própria por mip^ Ilkerson Maxwell Franco
Santos, Tabelião e Registrador, conforme os documentos que me foram
apresentados, de cuja identidade e capacidade jurídica, do que dou fé. E pela
outorgante, me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de
direito, nomeia e constitui seu bastante procuradora:
DA COSTA, brasileiro, declarando-se solteiro. Gere

Cédula de Identidade sob jno 048741732013-1
24/02/2021, inscrito no CPF/MF pa 614.747.533-96, njascido
de LAUDINEY BANDEIRA COSTA e. LUISA DA COSTA MAC

domiciliado na Av. José Olavo Sampaio, n^ 1325, Centro,
Maranhão; a qual confere poderes: Amplos e gerais, ^ra

mni
pessoi

VICTOR GABRIEL MACHADO

nte executivo, portador da^
- SESP-MA, expedido ei

30/11/1997, filho

O, residente e

[dente Dutra,

1m específico de
representá-la junto às repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e
Autárquicas, bem como participar de licitações públicas nas\^feras municipal,
estadual e federal, tomada dp preço, concorrência publica, carta^nvite, pregãrr^s^
eletrônico, diálogo competitivo, assinar ata, concordar, discordar, assinar recibos,\^
mandado de segurança estros podendo solicítaii informações, participar de

apresentar lances verbais, desentranhar e retirar\| \
concordar, acordar, assinar livros, contratos,

segurança, declarações ou quaisquer documentos
ra. o., desempenho deste mandato específico,
esen^e Instrumento de Procuração terá validade

licitações, pregões, ofertar
documentos, requerer, re

termos, interpor mandato

que se fizerem necessárl
PODENDO SUBSTABELECER.

de 01 (um) ano, contados a' ir da data de sua lavratura. A qualificação do
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outorgado, bem como os poderes a ele outorgado e todos os demais elementos do
presente Instrumento, foram fornecidos e conferidos por ele outorgante, isentando
este Tabelionato de posteriores reclamações ou erros daí advindos, pela
outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus
expressos termos, tal qual como se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. A
pedido, lavrel-ihe a presente procuração que, depois dê lida em voz alta e achada
em tudo conforme, outorga, aceita e" assina. As testemunhas foram dispensadas
de acordo coni o Artigo 215, parágrafo 5^ do Código "Civil. Emolumentos: 93,73
FERC: 2,81, FEMP: 3,'74, FADEP: 3,74; (a.a.) ROSiELDO E SiLVA. Nada mais.
Trasladada em seguida, confèré em tudo coni ò originai, ao qual me reporto
é dou fé. Eu„U=:U^cí:c^^U^^ ^ VERINHA PAULo'DE'ABREU LEITE,
ÉSCREVENTE SUBSTITUTA, que traslãtei, conferi, subscrevo, dou fé e assino
em público raso. ' '

;•••'-Em ttòtíisJ dá verdade.'da verdade.

Baisas/MA, 21 de julho de 2021.

MUDPYTb-.PRÒCÜR0306688LSKK5T0KNUbPY76 - .
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INSTRUMENTO PARTICULAR DA PRIMEIRA ALTERAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO DAEMPRESA INDIVIDUAL DE RESf|ONSÁBILIDADE LIMITADA
CONSTRUTÕRA E TRANSPORTADORA

S^O LUCAS EIRELI

O Sr. ROSIELDO E SILVA, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,

das Mangabeiras - MA, empresário,nascido no dia 11/01/1969, natural de São Raimundo

portador da Carteira de Identidade n*" 064449272018-8 SSP/MA expedida em 09/07/2018 e
CPF (MF) n® 412.828.683-49Í residente e domiciliadc na Rua 01, S/N - São Feüx - Cep.
65.800-000 Balsas - MA, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -
EIRELI, CONSTRUTORA' E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS ÈIRELI e CNPJ (MF)
01.482.145/0001-39, registrada na Junta Comercial do
NIRE 2160019.956-5, sediada na Avenida Governado

Cep, 65.800-000 Balsas - MA. Resolve de comum
' ' I '

constitutivo mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O
Milhões de Reais), fica elevado a oartir^aesta data
Quinhentos Mil Reais), sendo^^o aumento de R$
integralizado neste ato em ra^da corrente do país.
Ávista da modificação or/^stada, consoüda-sJseu a

Capital Social daempr

Estado do Maranhão - JUCEMA sob o

Luiz Rocha, n'' '314 - Santo Amaro -

acordo alterar e consolidar seu ato

5sa que é de R$ 3.000.000,00 (Três
$ 3.500.000,00 (Três Milhões e

SOO.ÓÍÍMO (Quinhentos Mil Reais)

o constitutivo,\ com a seguinte redação:

ONSOLIDAÇÃO:

CONSTRUTO ORTADORA

SAO LUCAS EIRELI

CLÁUSULA PRIMEIRA DO TIPO JURiDICO E DE^ OMINAÇÂO SOCI

O tipo jurídico da empresa

MA.

Parágrafo Único: Pode
em qualquer parte do territ<

é: EMPRESA INDIVIDI Ay^DE RESPONSABiUDADE LTDA -
EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e ^rigações pertlnentes^^gira sob a
denominação social de CONSTRUTORA ETRANSTORTADORA SÃÓ LUCAS EIRELI, com
sede na Avenida Governador Cííiz Rocha, n° 3' 4 - Santo Amaro - Cep. 65.800-000 Balsas -

Iquer tempo, ;^crl .ério de seu titular, abrir ou fechar filiai
onal.<

I I

c



CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL

OCapital Social da empresa é de R$ 3.500.000,00 (Tr^s Milhões e Quinhentos Mil Reais), já
totalmente íntegralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

Atividade Principal: j
• 4120-4/00 - Construção de edifícios
Atividades Secundárias: >

• 3811-4/00 - Coleta de resíduos nâo-perigosos
' 3 I• 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

• 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

• 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e ca

FOLHA

cadas

• 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
• 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil

• 4312-6/00 - Perfurações e sondagens

• 4313-4/00 - Obras de terraplanagem
• 4329-1/04 - Montagern e instalação de sistema
sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

in^-S-de-ô

s e equipamentos de iluminação e

4744-0/99 - Comercio varejista de materiais de construção em geral

• 4751-2/01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
• 4924-8/00 - Transporte escolar

• 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento,
municipal ' I '
• 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças,
intermunicipal, interestadual e internacional
• 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

• 7719-5/99 - Locação de outros meios de transportej não especificados anteriormente' se
condutor (ônibus, niotocicletas, trailers, caminhões, reboques, semirreboques)
• 7732-2/01 - Aluguel de'maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes

• 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (praças, ruas, avenidas)

• 7112-0/00 -Serviços dej engenharia
• 4319-3/00 - Serviços dé preparação do terreno não
e reparação do solo) '
• 4299-5/01 - Construçâoide instaláçÕes esportÍ\ as e
•4222-7/01 -Construção, dMredeside ^astecirr ^to
correlatas, exceto obras de Ir

I

• 4221-9/01 - Construção de

• 0710-3/01 - Extração dé minério
• 5240-1/01 - Operação dos aeroportos^
• 4399-1/05 - PerfuraçãOpe construção
• 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimr

especificados anteriormente (drenagem

ecreativas i

le água, coleta dé esgoto e const

sas para geração de energia elétrica

mpos de aterrissagem

poços de água
uviais



folha

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAÇÃO:

Oprazo de duração épor tenjipo indeterminado
garantida a continuidade da jpessoa jurídica d
impedimento temporário ou permanente do títu
atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO:

e iniciou suas atividades em 05/08/1996. É

ante jdo impedimento! por força maior ou
ar, podendo a empresa ser alterada para

A Administração da empresa é exercida pelo itular
dentre outras atribuições, a representação ativa e pass
EIREU. f I

I

CLÁUSULA SEXTA - DO CAPITAL;

^OSIELDO E SILVA, a quem cabe,
iva, judicial e extrajudicial da empresa

A responsabilidade do titulàr é limitada ao valor total do Capitai Social integraiizado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL:

Ao término de cada exercício social encerrado em
I I

apresentação do balanço patrimonial e resultado econã
I

CLÁUSULA OITAVA - IMPEDIMENTOS:

'i I
Declaro que não participo.de nenhuma outra empresa

CLÁUSULA NONA - PRÓ-LABORE:

O Administrador poderá afixar uma retirada mensal,
disposições regulamentares pertinentes.

31 de dezembro do ano civil, com a

mico do ano fiscal.

ndividual de responsabilidade limitada.

a título de pró-iábore, observando as

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO E^ICROEMPRESA:

Otitular ROSIELDO ESIL\|A declara sob as
especial, e nem cpndenado ou que se encontra sob
de exercer aadmjnistra^o jdesta EIRELI, bem com
condenação criminal, ouÇpor se encontrar sobjos ef íitos^dela, a pena que vede, ainda que

' rgos públicos ou crime falimentar, de| prevaricação, peita ou
u contra a econonrfia popular, contra o sistema finance

nacional, contra normas dí esa de concçrr^cia, contra as relações de consum^ i
pública ou a propriedad!

temporariamente, o acesso a
suborno, concussâo, peculat

penad da lei, que nãorestá impedido, por lei
)s efeitos de condenação, que o proíba
3 nãO''está impedido, ou em virtude de
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CLÁUSULADÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

^ !
^^^gna-4tf6]5

Fica eleito o foro da Comarca de Balsas - MA, para o exercício e o cumiprimento dos direitos
e obrigações resultantes deste

E por estar assim justo e çon
teor. '

contrato.

ratado, assina este instn jmento em via única de Igual forma e

í Balsas - MA, 20 de outubro de 2021

ROSIELDO E SILVA

Titular



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de.Desburocratização, Gestãp e Governo Digitai
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de'Registro Empresarial è Integração

ASSINATURA ELET ÔNIGA

Ceilificamos que o ato da [empresa CONSTRUTORA EjTRANSPORTADORA SAG LUCAS EIRELI consta
assinada digitaimenle por: | I

fiÍpÍÍMipÍÍiSaili|Hg^^^
CPF/CNPJ

ü

Nome

41282868349 ROSIELDO E SILVA
(

1
1

A vAlidAda

VALIDADO
Certificojque apresente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor !

PATiL- / II , 7/)

tOBS: 21600199565. CON BFSXT03 DO

CÒNSnUrXORX S IRMlSPORiaDÒRX 8A0

LÊLZAM THERESA RODRIOIIBS
secretArxx-gebal

www.etçzesafaeil .isa. gi

^docwnirntô, SP i»pressi>, fica «njeití» 4 tr.rnprovaçí
if.íornando aous r^spwtivoo sficJtgfa

CÉSTI7ICO dv REGISTRO 5U 25/10/202 16:01 SOB N® 20211308'765.
EROIOCOLO: 2U30B765 OS 25/10/202 .
c60ZG0 DB VsràFlCAÇÍLO: 12107890464. CHPJ DX SEDE: 01482145000139.

REGISTRO SM: 20/10/202

.OCAS EIRELI

ílEMDOIIÇA

Ov.br

-•ip nua aiitantlcldadp tos r««pp«ivM porta^-S

do votlíiwçJo.



Secretaria da Micro apequena Empresa
Secretaria da Racionalização e SimpiíficaçãÍD
Departamento|de Registro Empresariai e integração

FOLHA

Junta Comerciai do Estado do Maranhão - J UCElViA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO D E MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

limo. Sr. Presidente da J unta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI,
com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 05/08/1996,
NIRE: 21600199565,1 CNPJ: 01.482.145/Ó001-39, estabelecjdo(a) na
AVENIDA GOVERNADOR LUiZ ROCHA. 314
CEP: 65800-:000, requer a Vossa Senhoria
instrumento é declara, sob as penas da Lei, que
MICROEMPRESA F;ARÁ EMPRESA DE PEQUE
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição doÍAto: REENQUADRAMENTO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ROSIELDO E SILVA
Titular/Administrador

Balsas - MA, 05/08/:

EslB documento foi gerado no portal Empresa Fóal

SANTO AMARO! Balsas - MA,
o arquivamentoi do presente
se reenquadra da condição de

^10 PORTE, nós'termos da Lei

CROEMPRESA COMO

m

ã



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
; I

Secretaria Especial de.Desburocratízação, Gestãp e Govprno Digital
Secretaria de Governo, Digital
Departamento'Nacional de Registro Empresarial é Integração

!ASSINATURA ELETRÔNICA

empresa CONSTRUTORA E

folha Nj"

Certificamos que o ato da

assinado digitalmente por:

transportadora SAO LUCAS EIRELI consta

"Mi
CPF/CNPJ f •i

1
J Nome 1

41282868349 [ ROSIELDO E SILVA
1 1

f

\ /

r

. ^

IKSCMA

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada emseu respectivo site
emissor

DATA: 1^ I

CERTIFZâO O REGISTRO EM Q6/0S/2021 12:06 SOB 20211031569

RÍU3TOCOIÀ: 211031569 SB oj6/08/20^.
CÓDIGO DsXvBRIFICACAO: 121057331^. CHPJ D& S^E: 01482145000139.
RIRE: 21600199565. CGU EIRITOS 01

CONSTRUTORA^ TRANSPORTADORA SAO

LtLZAN THEBXSA ROpRlGUSS
secretArÍa-geral

mm.empresafacil.na. g

REGISTRO EM; 05/08/2021.
LUCAS EIRELI

ItENDOKÇA

iv.br

Ayallda.le^^sta docuínento, òt, ispzeaao, Cies suj<3jto Àewpsavaçí
tníoiBiar-d-.-- acua rospoctivoo códigos

dfi sta aut.6DClcld^'ie nos {«speccivos portais
d« vetifi':a':a;'.



REPUBLICA FEDERATIVA DOBRASIL

' estado DO MARANHÃO .. • i'-.
":ftrx •• ••'«• í: i'
- • 'NSTITUTO Dg.lDENTinCACAO - Ív1AI965997557,- -• 1^3'

- ASSINATURA DO TníjLAK

CARTEIRA DEIDENTIDADE

SnpvBntlB Extrajudicial do Sfla RpimundoSorvBíiti /MA ..CNPJ.i3.lJ3.«JÍ>00i-(H
''ixwHl.U. •

Cônsul

/f/selc

Tj^ifiníí.fftstrídoí

'«EHAL '14

VALIDA EM TODO OTERRITÚRIO NfAãnMAi
'"T^rTTiTTT-n-rriir'r ""I I li iii iiiiii iiiii-iíi i i i *

•gBTWOwm
Rósíeldo .'e;silvá- -j' u;;f-. '

^'''VtU' ' •• • "' ^ .•jKí
®. ,JpSÉ-.vPÍEpRÓ:.t E'VS'ILVÀ. È^ríÁKIA PEREIRA DA • •iS

_^ÍLyÂ: ' '(•. . •" " ; ^ •jl

0ArADDNAawo'J|
g : -S;RDO;DAS; MANGABEIRAS.;-^ MA ll/0r/-1969.-ii
JS"''-Doc'dRlOEM - . i , / ' \''' i . • IIK

3r-70-^Ff:.q'-riR T-fy:oK

SS" • cpp

:Ví112828683M9'-•[.! WIS-^A,^-.-'' '.O. _• V. IveciíuMíCWlW
. -ASSINATUIWOÕoifiETl

^ LEIN''7.116DE29/0a/Q3

Poder Judiciário TOMR. Selo: TJMA/PEF
t flUTENT1485770L8ZHZTHZNnHJ646. R$ 5,12 ,•! tiisIsSS
/ ,3/10,2621 14:52,47, Blo: 13_ia. ToU ^ ,i',íl âU2"'=^ •"=^fflorR$-4i63-FeRC--R$/^.13 PfiDER R$ O.y i.-ifit&VM j~"

SAfJ^ainundo dasMangabei.
Serventia Extrajudicial

.VIAr02.
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17/08/2021 Comprovante de Situação Cadastral no CPF Ia \FOLHA

V /

BRASIL

-(HTTPS.*//GOV.BR)'

I I

j Ministério da Fazendi
: Secretaria da Receita Federa do Brasil

Comprovante de Situação Cadastrai no CPF

N® do CPF: 412.828í683^9

Nome: ROSIELDO E S LVA

Data de Nascimento: 11/01/1969

SituaçãoCadastrai:; REGULAR

Data da inscrição: 30/01/1991

Dígito Verificador: 00

fVALIDADO
Certlficoiqu« a presente certidão foi

validada emseu respectivo site
i' emissor

DATÁ; /

Comprovante emitido às: 01:00:29 do dia 17/08/2021 (hora e data de Brasília),

ódígo de controie do comprovante: C632.'5310.. ^B23.7090

Este, documento não substitui o"Comi rovante de Inscrito no C
ervicos/ÇPF/ImpressaoComprovane/ConsuítaImpréssao.asp).

https;//servlcos.receIta.fazenda.gov.br/servicos/cpf/consultasitu3cao/ConsuItaPubl[caÈxiblr.asp 1/2



17/08/2021

í [

i

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

(Modeloaprovado pela IN/RFB n ' 1.548, 1e 13/02/2015.)

httpst//servlcos.receltaJ.faz^alovJgov.br/servicos/cpf/consuItasituacao/ConsultaPublicaExibir.asp

í "j



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, rppiM)

Consultado: ROSIEEDO E SILVA

CPF/CNPJ: 412.828.683-49

Certifica-se que, em consulta' aos cadastros CGU-PJ, CEIS, ÇNEP e C

.'VALIDADO
Certifico què a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

HATA: H / U I 1/í
EPIM mantiítos pela Corregedoria-

Geral da União, NAO CONSTAM, registros de penalidai vigentes ifelativns an (^PT/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legistacão vigentCf os referidos cadastro. •consolidam informaçõesprestadas pdos entes
I I

púbiicosy de todos os Poderes e esferas de governo.

OSistema CGU-PJconsolida os ^dos sobre o andamento dosprocess )sadministrativos de responsabilizaçãode entes
privi^os no Poder Executivo Federal

I

OCadastro '̂aci0nal de Empresas InidSneas eSu.ipeitsas fCEIS) apresenta arelação de empresas epessoasfísicas que
sofreram sanções queimplicaram a restrição departicipar deíicitaçõe
Pública. ! '

O Cadastro TÇacimial rf,

previstas na Lei n

O Cadastro deEhtidi

fins lucrativos q.

AdministraçãoÈàbliía 'Fede/ul, emfunção de irregularidades não re.
deparceriafirnmdoÁ anteriormente.

? ou de celebrar contratos com a Administração

•esas Pttuidüs fCNEP) apresenta a relaçqo de empresas que sofreram qualquer daspunições
(Lei Anticorrupção).

Tos sem Fins Lucrativos ímnedidas fCEPIMi apresenta a rvlhção de entidadesprivadas sem
impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a

vividas em canvênios,'contraíos de repasse ou termos

Certidãoemitida às [18:50:04 do dia 03/10/2021, com validade até o dia 02/11/2021.

Link para consuIta da verificação da certidão htqis!//certidoes.cgu.gov.br/

Código de cont cie da certidão: mvZ |gcgHd9NyITJG/ i

Qualquer rasura ou emenda invalide ífódocumento.

n



CONTROLADORIA-

Certidão negativa conrecional (CGU-

Consultado; ROSIELDO E SILVA

I ^
CPF/CNPJ: 412.828.683-49 i

FCLHA 3HZ1

Kf

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada em seu respectivo site
' emissor

,A[^ATaJÍ./_ÍL_/ÍÍ_

Certifica-se que, em consulta ao sistema CGU-PAD,
vigentes relativas ao CPF consultado.

VAOC ONSTAM registros de penalidades

Destaca-seque, nos termos da legislação vigente, o sistema CGU-PAD consolida informaçõesprestadas pelas unidades do
PoderExecutivofederal supervisionadaspela Controladoria-Geral da pnião, e não substituias informações constantes dos
assentamentosfuítcionais, \ |

. . I ' JO.S/v/«?/Hg de (jrstao de Processos DisapUnares CCGlí-PAD) consolidi informações sobreosprocedimentos disciptínares
no âmbito dos órgãos, entidades, empresta públicas e sociedades de ec momia mista do PoderExecutivo Federal

Certidão emitida às 01:02:11 do dia 17/08/2021, com validade até odia 16/09/2021.

Linkpara consultai verificação da certidão https;//certidoès.cgu.gov/br/

I i

Código de co/itro|eda certidão:

Qualquer ra.

JfVPZAA0gUYk9Zéo7Q

nettda invalidará este documento.

r\
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
I

Certidão negativa correclonal (CGU-P^

Consultado: ROSIELOO E SIL^ /A

CPF/CNPJ: 412.828.683-49

CEIS
v>

resvftte certidão foi

validada em seu respectivo site
emissor

DATA: M l J.l / l\

Certifica-se que, em consuítaiaosjcadastros CGU-PJ, GElS, CNEP eGCPIM Luahyoypda Cofregedorta-
Geral daUnião, NÃO CONSTAM registros de penalidades videntes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da tef^tação vigente, os referidos cadastro,
públicos, dc todos os Poderes e esferas de governo.

consolidam informaçõesprestadaspelos entes

OSistema CGÜ-PJ consolida os dados sobre o andamento dosprocesst s administrativosde responsabilizaçãode entes
privados no Poder Executivo Federal

O Cadastro Nadonaíde Empresas Inidãneat e Suspensas ICE 'SIapresenta a relação deempresas epessoasfísicasque
ou de celebrar contratos com a Administraçãosofreram sanções que implicaram a restrição departicipar de licitaçõei

Pública. I

OCadastro NacionafdeFmpresàs Piinidas (CNEPí apresenta arelaçt
previstas naLei n" ipJ84ép023 (Lei Anticorrupção).

b de empresas que sofreram qualquer daspunições

OCadastro dj EntíjdadesjPrivadàs sein Fins Lucrativos Impedidas íCp.PIMÍ apresenta arelação de entidadesprivadas sem
fins lucrativos quevstãaimpedidas de celebrar novos convênios, contr Uosde repasse ou termos de parceria com a
Administraçmi PúolicaFederal, emfunção de irregularidades não res tlvidas em convênios, contratos de ripasse ou termos
de parceriaJinnaaos interiormente.

Certidão emitipa às01:02:11 dodial^ 08/2021 , com valid ide atéo dia 16/09/2021.

Link para consulta daverificação d 'certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão:' ÍNoUbXSHTVWObkGI

Qualquer rasura oú emenda iny\ dará este documento.

ê
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CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (O

Consultado; CONSTRUTORA E TRANSPORTAE

CPF/CNPJ; OI.482.1W0OOÍ-39

3U-P!j, ceis,^

ORA.

Geral daUnião, NÃO CONSTAM registros depena idades vigentes relativas^

i .Jl.!U-l-^
Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, pNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria- •

á-ConsuítadoT

Destaca-se que, nos termosda tentação vigente, os referidoscadastrosconsolidam informaçõesprestadaspelos entes
públicos,de todosos Poderese esferasdegoverno.

O Sistema CGU-PJconsolida os dados sobre o andamento dosprocessos administrativos de responsabilização de entes
privados no Poder Executivo FederaL

OCadastro iS'acional de Empresas Inidôneas eSuspensas rCEÍSi apr^enta arelação de empresas epessoasfísicas que
sofreram sanções que implicaram a restrição departicipar de Hcitaçõ^ ou de celebrar contratos com aAdministração
Pública.

O Cadastt o fVacibna/de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relaçpo de empresas que sofreram qualquer das punições
previstas iaLei n"12.3^0/2023 (Lei knticorrupção}.

OCadasíX de íntídaLs Privadas sem Fins Lucrativos ínmedidas rCÈPIMI apresenta arelação de entidadesprivadas sem
fins lucraitMS hue estão impedidas decelebrarnovos convênios, cont
Adminiiitraç^aP^lica^Federai/emfunção de irregularidades não re
de parceriafirmados anteriormente.

•atos de repasse ou termos de parceria com a

vividas em convênios}contratos de repasse ou termos

Certidão ^itida às, 12:37:32 do dia 25/08/2021, com valkade até odia 24/09/2021

Link para consulta da verificação da certidão https://certidc es.cgu.gov.br/

Código de controlejda certidão:^01owuAlZBZYSGU6u3yE
[ ^ /

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

\j



wmBmmomtofi lASbftiÜMI^

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados c
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respecti^
pelaveracidade doresultado da consulta é doÓrgão gesi ordecada cadastio consultado. A
informação relativa à razão social daPessoa Jurídica é e:!:traída do Cadastro;Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 03/10/2021 18:49:00

Informações daÍPessoa Jurídica;

Dnsoiidados de consultas eletrônicas

os cadastros. A responsabilidade

Razão Social: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI
CNPJ: 01^82.145/0001-39 I

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU |
Cadastro: Licitantes Inidôiieos

Resultado da consulta: Nada Consta

stir,Para acessar a certidão original no portal do órgão gestpr, clique AOUI.

Órgão Gesto
Cadasinp: Cl
Adminutrai i

Resultadb ds consulta: Nada Consta

rÇNJ
IA -j Cadastro Nacional de Condenaçõe^s Cíveis por Ato de Improbidade
ya olnelegibilidade

Para acessV|yo.ertidâo original noportal do órgão gest )r. clique AQUI.

Órgão Gestor: Portal da ijransparôncía
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidônea^ e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

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

Órgão Gestor: Portal da Transparênda | í
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Resultado da consulta: Nada

unidas

Para acessar a certidão original iportal do órgão ges or. clique AQUI.

Obs: Aconsulta consolidaday^le pessoa jurídica íiider aos princípios de simplificaçâoevisa al
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FOLHA

dUcos digitais. Fundamento egal: Lei n® 12.965, de 23 de abril
de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,

racionalização de serviços pú
de 2014, LeinM3|.460. de 26
Decreto n" 8.638 de 15,déjaneiro de 2016.



FOLHA 1ísssiri

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correclonal (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: CONSTRUTORA

CPF/CNPJ; 01.482.145/0001-39

Certifica-se que, em consulta' aos

TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRÉLI

cadastros CGU-PJ, CEIS, ('NE? e CEPIMmantidospela Corregedoria-
Geral daUnião,NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigentefos referidos cadastro,
públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

consolidam informaçõesprestadaspelos entes

OSistema CGU-PJconsolida os dados sobre oandamento dosprocess f^^^inistraíivos de responsabilização de entes
privados na Poder Executivo FederaL

eafa vrelacão de <OCadastro Nacional âeSEmpresas Intdôneas eSuspensas (CEISí après< ilação de empresas epessoasfísicas que
s ou de celebrar contratos com a Administraçãosofreram sanções queimplicaram a restrição departicipar deíicitaçõe

Pública.

O Cadastro f^adom I sas Punidas (CNEP) apresenta a relaç io de empresas que sofreram qualquer das punições
previstas na Lein' (Lei Ànticorrupção).

O Cadastro de Emí, 'rívadas semFins Lucrativos fmpec idas fCi 'PIM) apresenta a relação de entidadesprivadas sem

fins lucrativos que estãh impedidas de celebrarnovosconvênios, contratosde repasseou termosdeparceria com a
Administração Pública Federai, emfunção de irregularidades não rei

l í "
de parceriafirmados tmteriormente.

oividas em convênios, contratos de repasse ou termos

Certidãoemitida às 18:49:40do dia 03/10/2021, com validade até o dia 02/11/2021.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidQes.cgu.gQv.hr/

:E53f\A'rCódigo de controle da certidão: GB5rG0FYNYwHl

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIA

Certidão negativa correciona! (e^PAD e CGU-PAD)

Consultado: ROSIEI DO E SILVA

CPF/CNPJ: 412.828.683-49

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PA D, NÃO CONSTAM registros de
penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e i GU-PAD consolidam informações prestadaspelas
unidades do Poder Executivofederal supervisionadaspela ControJadoria-Geral da União, e não substituem as informações
constantes dos assentamentosfunciotuàs.

OSistema de Gestão de ]• DiscipUnares fC.GU-PAD) e^o Stste.i
procedimentos discipline e^o âmbito dos órgãos, entidades, empresai
Executivo Federal

ut flPAD cofLSolidaniinformações sobre os

públicas e sociedades de economia mista do Poder

Certidão emitida às 11 ::50:04do dia 03/10/2021, com valid ide até o dia 02/11/2021

Link para consulta dj verificação da certidão https://certidoes.c|2:u.gov.br/
) Código de controle da certidão: oZE7MgHNpfobwjupYzys

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSTRUTORA

TOMADADE PREÇO m 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0410004/2021

CAS
FCLKW-

j

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIO
FOTOGRÁFICO

NAMENTO COM RELATÓRIO

\

pèclaro, sob as penalidadesjda íi :i, que aempresáAempresa
SÃO LUCASt - eÍrELI; DECUARANTE DO CNPJ/MF
} \ \S I í I , I II
Governador Luís Rocha, 314^- Km 320, Bairro: Santo Amaro, Balsas^- MA, Proprietário Sr.(a3
kosieldo eSilva-, RG: 064449j272018r8-SSP-MA, ÇPF/MF n-412.828.683^ te/esta localizada eení
plenó funcionamento no endereço abaixo,, sendo o locaP adequado ie
cumprimento do objeto, conforme fotos em anexado p

Adminisí rativ

destaempres

!/"
Declara ai

caracteriz

alvada

olá que "a falsidade de declaração, res

e de que trata"o art 299 do CódigoPena

CONSTRUTORA^ ETRANSPORTADORA
01.482.145/0001-39 com sede na AV.

compatível para ò
édio e suas instalações.

Declaro ainda que: a empresa dispõe de escri ^ório^dotado de instalações,''recursos
humanos é mobiliários pertinentes as suas atividadés. nr/^ f |
1 ^ • I ' I !; f 1
i i'' '' f •''i '' J ^
Declaramos ter ciência que a ausência de sedé/iiístalações adequadas e compatíveis, comprovada
t ^ li I * Lw ^' '> 11 j" í' j . |i • ^
através de visita'm loco (se houver] realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos

a ampla defesa,'ensejará automatàcárhente nainabilitação

'J s

iltará na inabilitação desta empresa e
,sem prejuízo dojenquadramento em outras i

VI í U } •' , f 01' .' * • <, •!
figuras penai^das sanções administrativas previstas na Lei n® 8..666/93,a alterações posteriores, bem ?i;
como demaisnornias pertinentes ^espécie";----' - \ i \ \ ( ,i ' | ~jl

\ \

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

f \

ENDEREÇO AV. GovernadorLüís Rocha, N°'314,
CIDADE/ESTADO:'Balsas ;MÀ /
GEP^ 65.800-000 : . lA-
TELEFONE: (99) 98476

CONSTRUTOl^ E TRANSPORTADORASÃO LUCAS EÍRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHAJSU] KM 320,SANTO AMARO, CEP: 65;
CNPIN» 01.482.145/0Ò01 - 39 ; INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTL(

(m-32 , Bairro: Santp Amaro, Balsas - MA

L.i

ÇOO-OOO, BALSAS/MA

OK.COM



CONSTRUTORA

LUCAi
CEP: 65800-000 CIDADE; Babas - MA

m

AV.Governador Luís Rocha, n- 314, Km

Bairro: Santo Amaro

.^ 5AO lUC.

GPS: Utltüde: -07

PONTO DE REFERENCIA

BR 320 KM 08 .

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCASEIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, SIaJkM 320,SANTO AMARO, CEP: 65.^00-000, BAI
CNPJNfi 01.482.145/0001 - 39 INSC.ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@)OUTLC|OK.COM

Longitude: -46.003142



CONSTRUTORA

Relatório Fotográfico

Foto Panorâmica

CONSTCTTORA ETRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.
AV. governador LUIZ ROCHA, 314,,KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.^00-00^, BALSAS/MA
CNPJ N® 01.482.145/0001 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLO DK.COM



CONSTRUTORA

i

CONSTI^^RA ETRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELl.
AV. GOVE^ADOR LUIZ ROCHA, 314j KM 320. SANTO AMARO, CEP: 65.$00-000, BALS)
CNPJ N" 01.482.145/0001 - 39 INSC.ESTADUAL; 12.677268-1
CELULAR:99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM

FCLK.<\Ai°



CONSTRUTORA

CONSTR^RA ETRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELl.
AV. GOVE^DOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA
CNPI N« 01/182.145/0001 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1 I
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL;CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLO 3K.COM



CONSTRUTORA

WCA%

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314,' KM320, SANTO AMARO, CEP:65.
CNP| N»01.482.145/0001 - 39 INSC.ESTADUAL; 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLG

\ 00-000, BALSAS/MA

OK.COM



CONSTRUTORA

LUCAS

(Ml Uz^

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI

VICTOR GABRIEL MACHAD

PROCURADOR

CPF: 614,474,533-96 ;
RG: 048741732013-1

3 DA COSTA

I

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCASEIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.800-000, BALSAS/MA
CNPJ N»01.482.145/0001 - 39 INSC.ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR:99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOOK.COM

11 .

Balsas - MA Í9 de Novembro de 2021
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CONSTRUTORA

SÃO wcm
TOMADA DE PREÇO 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0410004/2021

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO AI
pn - CONSTITUIÇÃO feder; LDE 1988

TICO 7®, INCISO XXXIII, DA

ri'!.

AoSenhor Pregoèiro da Preieiturà Municipal de RIACR tO

Referência: CONCORRÊNCIA NAOOl/2021-^ CPL/PMR

FCLH

ELI, inscrita no GNPI n® 01.482.145.0001^ {
^ r si t j • *'. f

A empresa Construtora e Transportadora São Lucas EU
39, com sede na Avenida Governador Luís Rocha; N° 31' r, KM320, Santo Amaro, Balsas - MA
répresentoda por seu SOCIOADMINSTRADOR, Rosieldd

pára flnsdo dispostolio incis
èSilva, Cl n® 064^49272018:8, CPF n®
)V, do.ártigo-27, daiTéi Federal ií® "
trabalho noturno^ perigoso ouinsalubre e não

412.828.683-49 ,<DECLARA;
8.666/1993, qúe não emprega
emprega menoreside dezesséi
i \ I "i
] Ressalva: emprega'
I ^ I- 'l i

menores de dezoito anos em

5ános em qualquer trabalho.

menor, a partirdequatorze a.nos, nacondição deaprendiz ^ãó).

i ' 1 í .
'llMk únsrÁ^ '̂--íL
CONSTRUTORA ETRANSPORTADTRANSPORTADORA SAÒ LUCAS EI.
VICTOR GABRIEL MAC

PROCURADOR ,

CPF: 614,4^533-96
RG: 048741732Ò13-1

•lADO DA COSTA

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCASEIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA. 314) KM 320,SANTO AMARO, CEP: 65.ÇO0-000, BALSAS/MA
CNPJNfi 01.482.145/0Ò01 - 39 í INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MÃIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLC

Balsas - MA Í9 de Novemtíro de 2021

OK.COM



CONSTRUTORA

LUCA
TOMADA DE PREÇO Ns 012/2021

PROCESSO ^íÍdMINISTRATIVO 0410004/2021L

ANEXO III

FGLKA

r—

1DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENjTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Ao Senhor Pregoeiro^da ITefeitura Municipal p

Referência: CONCORRÊNCIAN? 001/2021 - CPL/PMfe

i •

C»R', , U

A empresa Construtora e Transportadora São Lucas lIRELI, inscrita no GNPJn' 01.482.145.0001- •:
39, com sede na Avenida governador Luís Rocha, N*'

\^Ji
114, KM 320, Santo Amarò, Balsas - MAr ' . ' 111 ' i'

representada por.seu SOCIOADMINSTRADOR; Rorie] do e Silva, Cl n^ 064449272018-8, CPF n

412.828.683-49., DECIAR A,sob as penas da Leli que cumpre plenamente os requisitos de
habilitado.

construtora ETRÀNSPORTADORA SÃO LUCAS ÉIRÈLI
yiCTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA
PROCURADOR í
ÇPF: 614,474,533-96 j
RG: 048741732013-1

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCASEIRELI.
AV. GOVERNADOR LUÍZ ROCHA, 314', KM 320,SANTO AMARO, CEP: 65
CNPl N»01.482.145/0001 - 39, INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR:99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OÜTL(

Bãlsas-MA lQ déNòvembro de 2021

iOO-000, BALSAS/MA

OK.COM



CONSTR|UTORA

LUCAS

TOMADADE PREÇO m 012/2021
PROCESSOADMINISTRATIVO 0410004/2021

I I

' DECLARAÇÃO DE NÃO VIS] TA TÉCNICA

peclarorA-emprésa CONSTRUTORA E-TRANSPORTA JORA SÃO LUCAS t EIRELI, inscrita no
CNPJ sob n® 01.482.1^5/0001-39, por interméd
ROSIELDOE SILVA, pórtad|r do RG n^ 0644492720:
DECLARA como seu representante íégal parajos fíns da presente declaração] afirmo que
ptou ciente das condições físicas, que conheço todos os elementos técnicos necessários ao
cumprimento do objetp;'desta licitação, responsabilizando-se integr^ãlmente, também, pela
execução dos serviços nas condições descritas no Tjermo de Referência que em nenhuma
hipótese poderei alegar desconhecimento d^ condições eustentes para elaboração áo
orçamento e das planilhas, bem como para á execição Dq contrato e cumpifimento das
obrigações decorrentes. •2-
i ^ ' »-.• i I

pbservaçâoi Anãoáçeitaçâ [> dessadeclaração|que siibstitui a VISITA TÉCNICA fereoArtigo
n^03 da Lei n^8.666/93 em conjunto^^com o Árt N^37 inc.XXI da Constituição FederaLe
todos os acórdãos citados

o do seu representante! legal o Sr.
8-8 SSP/MA e CPF n^ 412.828.683-49,

LEGISLAÇÃO

Acórdão níí4.968/2pil!- Se
I / ;'
Âcordão'n2110/2012 -Pielário TCU
i y' ' 1 ^ '
Acórdão ne785/2012 -iPIenário TCU

Acórdão n® 906/2012 -Ipie

i ama.

mndãCamara

aário TCU

,1 '
Acórdã 7519/2013:r Segunda Câmara, TCU -024.995/2,013

1^
CONSTR ETRANSPORTADORA SAU LUCAS

VICTOR GABRIEL MACHADC

PROCURADOR i
CPF: 614,474,533-96
RG: 048741732013-1

CONSTRUTORA ETRANSPORTADORA ^ÃO LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 6S.8(
CNP) N° 01.482.145/0001 - 39 INSC ESTADUAL: 12.677268-ll
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: C()NSTRUTORASAOLUCAS@ÒUTLOC

DA COSTA

0-000, BAISAS/MA

K.COM

sas - MA 19de Novembro de 2021



CONSTRUTORA

LUCAS

TOMADADE PREÇO Ns 012/2021 V ' ,
PROCESSOADMINISTRATIVO N^ 0410004/2021

T'

DECLARAÇAO ASSEGUF
\ LICITAR OU C

ANDO AINEXISTENCI/ DE IMPEDIM

ONTRATAR COM AADMINISTRAÇÃO

' I • • • t
Referência: Declaração de inexistência de impedimento legal

•• ',| i- I ••
p(s) abaixo assinadofs), dirigente(s) ROSIELDO-E SILVA, portador do RG
SSP/MA e. CPF 412.828.683-49. Declarafm} que: '
i t \ ' Í 'I 5 .

U-' • 3 X
íNTO LEGAL PARA

;>úbliça|í %
i

n2064449272018-8
j.j. 1.--,,—.,

a] A entidade não se^encon
ÍDireta \ vj I
ou Indireta da União, dos Estados, do Município e do Distrito Federal;

b) Nenhum dirigepte está no exercício de mandato jeletivó, nem exerce cargojde
supervisão

era declarada inidônea pôrqualquer órgão daAdministração

ou assessoram mtoha Adr

Balsas - MA 19 de Novembro
11-[ -fj

CONSTRUTO TRANSPORTADORA SÃOLUCAS EIRRLl
DA COSTAVICTORGABR E

PROCURADOR.

CPFV614,474,53à-96- '] -
RG:048741732013-1

MACHADG
1 5

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORASÃO LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.8(
CNPJ Nfl 01.482,145/0001 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1'
CELULAR; 99 98476-5399 E-MAIL: CÒNSTRUTORASAOLUCAS@bUTLOOI

0-000, BALSAS/MA

K.COM

de 2021



TOMADA DE PREÇO 012/2021 I

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0410004/2021

CONSTRUTORA

SÃO LUCAS

' DECLARAÇÃO CONJUNTA DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS TÉCNICOS
\ INSTALAÇÕES, DO APARELHAMENTÒE DO PESSOAL

FCLKA

^ .

EDECLAiUÇÃODAS
rÉCNICO

;• \

Àempresa CONCTRUTORA TRANSPORTADORA SÃO LUCAS -EIRELI, inscrita no CNPJ sob h°
Ò1.482.145/00Ò1-39, Çor ,|intermédiò, do seu representante legal ojSr.sROSIELDO ESILVA|
portador, do RG;i n2 064449272018-8 SSP/MA e IpF ns 412.8281683-49, DECLARA Ení
cumprimentp_a.o Ins^umento Convocatório aciniá idenjtlficaclo, declaramosr
(X) paràí^os fins da parte final do inciso III do art 30 da Lei federal n- 8.666/93, que temos
conhecimento de todá^as Informações e das condições p^a-o cumprimento, das obrigações
objeto da licitação. I .j| ' ' í. j

r.
( X) para os fíns do inciso II do art-^SO da Leí-federal n® 8.666/9:reaerai ]

òníveis r

^ que temòs instalações^áparelhamentb epessoal técnico adequadosedispòníijeis para realizaçi|ò do objetp da licitação,j
AEMP^SA DECLARA sob as| pena da Lei, que pcrl ocasíã!) da contra^ção, clísporá das instalações, dos
veículos,dos equipamentos, e do pessoal adequado esuficiente para a realização do objetd da licitação '

Declaramos ainda;fter ciênclaf
caracterizarão crime de que ti

que "a falsidade de díeçlaraçao,Tesultará' na inabilitação desta empresa e
at^oArt299 do Código Penkl, sem prejuízo dólenquadramento em outras
J l-« . II _ Í .. fi\ n ^ ^ ^ ie\n I Jll __l . « Ifiguras penais e das sanções administrativas previstas nã I ei n-^,8.666/93 e alterações posteriores, bem
-a.* X ^ òcomo demais normas pertineri ;es à espécie" - —^ ,.

ONSTRUtOÍ^ E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS E
VICTÒR GABRIEL MACHAD
PROCURADPR
CPF: 614í4-74-,S33-96
RG: 048741732Ò13-1

3 DA GOSTA

CONSTRUTORA ET^SPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA,'314,|kM 320, SANTO AMARO, CEP: 65.Í
CNPjN» 01.482.145/0001-39 ' INSC. ESTADUAL; 12.677268:1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCAS@OUTLq;OK.COM

sas-MA19 de Noveml)ro de 2021

00-000, /MA ,



CONSTRUTORA

LUCAS

TOMADA DE PREÇO mm2/2021 \
PROCESSO ADMÍNISTbSaTÍVO 0410004/2021

-V.,

DECLARAÇÃO FORMAL

22Z1

•"T

Declaramos quenà nossai
í. i \ I. •

3roposta estão incluso todos o^tributos -despesas oü encargos
de qualqúer Natureza,'resultante do forneclmentò oCf serviço.

! J

CONSTRüTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS

yiCTÓR GABRIEL MACHADO DA COSTA '
PROCURADOR j,- . |-
CPF: 614,474,533-96 í
RG: 04874T732013-1 í

! :

. , , ,,.,,.-1^*3,^»

CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCASEIRELI.
AV. GOVERNADOR LUlz'ROCHA, 314, KM 320,SANTO AMARO, CEP: 65.8
CNPJ N» 01.482.145/0001 - 39 ' INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR; 99 98476-5399 E-MAIL: CÒNSTRUTORASAOLUCAS@OUTLO

. • - "--n
?

Balsas.-MA 19 deNovembro de^^21

DO-000, BALSAS/MA

3K.COM



CONSTRUTORA

LUCAS

TOMADA DE PREÇO NS|m2/2021
PROCESSO ADMINÍSTRAtiVO 041ÒÒ04/2Ò21

r -C: ,1 I !"l -I; [
^ DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO NICRÓEMPRESAS

DE PEQUENO POP
OU EMPRESAS

TE

J-Aempresa Construtora ejTransportadora São Luc^E^LL ihscrita-no CNPJ n" 0í7482.Í45.0001-~
39, com sede liaAvenida Govi írnador Luís Rocha, N" 314] ^ 32O, Santo Amaro, Balsas -MA
representada porseuSOÇIO ADMINSTR^OR, Rosieldo é Silva, Cl n?-06444927201B-8, CPF n®
412.828.683-49, DECLAI^pára os ^vidos fins, que concorda conCtodos os termos descritos no editál'el
seus anexos,,em especial aos ci^térios'de credenciamento, híjbi
propostas de.preços e que temos pleno e total conhedmento
quaisquer exigências capazes de restringir ao cãi^tercómpe

-•j

ilitaçâo/inabilitação, julgamento das
destecertame, nãdfjossuindoàinda,
itivo desta licitação: • S

Declara ali^a, ter ciência que "à fals!dãdé;de declaração/.resi Itará na inabilltaçâo desta empresa e
caracterizará ocrime de que tratá oarL'299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras)

a T ...... J . , \figuras p
como

/

ais e das sanções administrativas previstas nã Le
ais normas pertinentes à espécie".

n® 8.666/93 a alterações posteriores, bem

G

Balsas - MA

L-
de Novembro de 2021

J^áÂè,.
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LÜCi\S EIR
VICTOR GABRIEL MACHADO DÁ COSTA
PROCURADOR \
CPF: 614,474,533-96
RG: 048741732013-1^

\í

CONSTRUTORA ETRANSPORTADORA,SÃO LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP: 6S.8(
CNPIN" 01.482.145/00Ò1 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-S399 E-MAIL: CÒNSTRUTORASAOLUCAS@'OUTLOC

' I

0-000, BALSAS/MA

K.COM



^ -

TOMADA DE PREÇO Nf01
PROCESSO ADMINlSTRA'm

/T X. •
•; 'i

CONSTRUTORA

2/2021 ; ;1
VONS 0410004/2021

DECtAlWÇ^b DE INEXIStÊNÇiÀ DE FATOS jMPÈDITIVOS DA
â V•-1- \

FOLH

í I. í

•ç 'i •;

ÍABILITAÇÃO

cpr;

i

. í

Ãèmpresa Construtora é Tr iií^ortecloráSão Lucas EII ELI, inscritano CNPJ n^ 01.482.145.0001-
39, com sede naAvenida Go) ^ernadòr Lüís Rocha! N*' 31' ^KM 320,~Sánto kmaro. Balsas - —
representada por seu Sócio Administrador, Rosiéldo e Silva, Cln'' 064449272018-8, CPFn

r,412.828.683-49 ,!pECLA|̂ '/sob as penas da Lei, no^ termb
8.666/93, que até a presente data nenhum fato ocqrreu que
contra ela não existe nenhum pedido de falência-ou concòr

s dp artigo32,§ 2()> da Lei Federal n®
ainabilite ãpartic pár^desta licitação eque I

data I

rm^- ú
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAOXUGASEIF

VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA .

PROCURADOR j
CPF: 6l4,474;533-96
RG:048741732013-1

CONSTRUTOA^ transportadora são LUCAS EIRELI.
AV. GOVERNAD^ LUIZ ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO. CEP: 65.8
CNPIN» 01.482!T45/00bl - 39 INSC. ESTADUAL: 12.677268-1
CELULAR: 99 98476-5399 E-MAIL: CÒNSTRUTORASAOLUCAS@OUTLOO

/

00-000, BALSAS/MA

K.COM

sas -MA iy de Novembro de 2021



TOMADA DEPREÇO Ns 012/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO nV0410004/2021

CONSTRUTORA
FOLHA ft

DECLARAÇÃO QUE 0(S)EMPRESÁRIO(S) /SÓCIO(S]/ D.
tÉCNICÒ(S) NÃO É(SÂ0j SE^VIDOR(ES) PÚBLICO(S) DC
SÃO JOÃO DOS PATOS r MARANHÃO ^

IjHGENTE(S)/.RESPONSÁVEI(EIS)
MUNICÍPIO DE

Aempresa Cpnsá'utora e Transportadora São Lucas EII :ELI, Inscrita no CNPj n° 01.482.145.0001- 1
39, com sede na Avenida Governador Luf^Rocha, N° 314, KM 320, Santol.^aro, Balsas -MA |
representada por seu Sócio lAdministradór, Rosieldo eSilva, Cl n" 0644!<t9272018-8, CPF n*^ \
412.828.683-49; DECLARA sob as penas da Lei, em obseiyâncià avedação prevista no a^ 20, inciso XIL|
da Lei n® 12.465/2011) queo(s) empresário(s), sócio(s),'dirigente(s] é/ou res|Dpnsável[eis} técnico(s) j
não é(são) servidor(es) públiGo(s) da administração, públicji municipal de Caròline -MA, não estando,
portanto, enquadrados no art-! 9o, inciso III, da Lei n® 8.666/93, não havendo.jtambém, qualquer outro
impeditivo para participar de licitações efír
K

Declaramos aindã,.ter ciência| ijue Va falsidac è de declaraçãò, resultará na inabilitação desta empresa
caracterizará ocrime de tfue t-ata òArt 299jjdo Código PehLl, sem prejuízo do enquadramento em oi
figuras penais edás sanções a" Iministrativas previstas na Li !i n® 8.666/93 ealterações posteriores, bémj L
como demais normas per^ner tes à-espécie"

nar contrato côm a Administração Pública.

CONSTRUTORAE RANSPÓRTADORA SÃO LUCAS EIÍ
VICTOR GABRIEL MACHADO DA COSTA

PROCURADOR

CPF: 614,474,533-96
RG: 048741732013-1 '

CONSTRUTORA

AV. GOVERNADO

CNPJNfiOl.482.
CELULAR: 99 98476

PORTADORA SÃO LUCASEIRELI.
ROCHA, 314, KM 320, SANTO AMARO, CEP; 65.8;00-000,BALSAS/MA

- 39 INSC. ESTADUAL; 12'.677268-Í
99 E-MAIL: CÍ3NSTRUT0RASÂ0LUCAS@0UTL0ÕK.C0M

I 'í .'y 1

e

outras'

(

de Novembro de 2021



I I
Governo do Estado do Maranhão |
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC

Junta Comercial do Estado do Maranhão

I

CERTIDÃO S MPL FICADA

I Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercant

Certificarnoa que as informações abaixo corstam dos docum intos arquivados
nóstaJunlaComorcial o são vigontos na dita da sua oipedigão.

i _ I
Certifico qiie a presente certidão foi I

validada em seu respectivo sito í
emissor

datai-LI I l| / ^ !

±==--'
Nome ERt(»tiaatfak CONSTRUTORAE PORTADORA SAO LUCAS EIREU Protocolo: MAC21O156C039

Natureza Jurídica: Empresa tndirldual doRcsponsaCrildads úmitada {do Naiuroza Emprosáría)

NlRE(Sede)
21600199565

Endereço Completo
Avenida GOVERNADOR LLíZROtHA, tP 314. SANTOAMARO • Baisa&MA - CEP éSSOO-OOC

>Objeto
412<M/00 • CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 3811-4/QO -COLETA DE RESÍDUOS NÀO-PERIGi^S 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 -
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/0) • OBRAS DE URBANlZACAO - RUAS, PRAÇAS E CALCADAS4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES
EREDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRÍCA 4299-5/99 • OUTRAS OBRAS DE ENáENHAflIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4312-6/00 -
PERFURAÇÕES ESONDAGENS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4329Í-1/04 -MONTAGEM EINSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBUCAS, PORTOS E AEROPORTOS 4744-0/99 • COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
GERAL 4751-2A>1 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEEQUIPAMENTOS ESüPR|MENTOS DEINFORMÁTICA 4924-8;'00 - TRANSPORTE ESCOLAR
4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIOCOLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO,MUNICIPAL 4930-2-02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DECARGA. EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAli, INTERECTADUAL E INTERNACIONAL 7711-0/00 - LOCACAO DE
AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 7719-5;'99 • LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIRCADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
(ÔNIBUS, MOTOCICLETAS, TRAILERS, CAMINHÕES, REBOQUES.SEMIRR^OQUES) 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR' EXCETO ANDAIMES8129-0/00 • ATIVIDADES DE UMREZANAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(FRACAS. RUAS.
PRAGAS, AVENIDAS) 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4319-3/00-^^VlC^tÍE PREPARACAO DO TERR04O NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE {DRENAGEM EREPARACAO DO SOLO). 4299-5/01 -CONàtRÜÔ/f^DE&NSTALACOES ESPORTIVAS ERECREATIVAS. 4222-7/01 -
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABÍASTEC1MENTO DE AGUA, COLETA DE^E^OTO EÍ^STRUCOES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO, 4221-
9/01 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EREPRESAS PARA 6ERACA0 bgr^ENERGIAELêTRICA, 0710-3/01 - EXTRACAO DE MINÉRIO DE FERRO, 5240-1/01 •
OPERACAO DOS AEROPORTOS ECAMPOS DE ATERRISSAGEM.4399-ÍM^PERFÜfÍAéÁpÉ CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA, 4291-0,/00 -OBRAS
PORTUÁRIAS, MARÍTIMASE FLUVIAIS I . •

Capitai I
R$ 3.500.000,00 (três milhOes e quinhentos milreais)
Capital Integrallzado
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)

Tttular

Nome
ROSIELDO E SILVA

Dados do Administrador

^Nome
ROSIELDO E SILVA

Último Arquivamento
Data

25/10/2021

CNPJ I
01.4e2.14»C001-39

Numero

2021Í308765

CPF

412.828.683-4$

I

Esta certidão fd emiti
Se impressa, verificar sua auténtí

Arquivamento do Ato
Constílutivo

05/08/1996

Porte

de Pequeno
Porte)

Início de Atividade

05A)6/1998

Prazo de Duração
Indeterminado

Início do Mandato

17/11/2020

Término do Martdato

Indeterminado412.828.683|49feai^i^;>;:á.,..v;.k..

04/07/2021

Atq/e^Aw11|.f^^É©í|Étó
Qp2yp,21;tALTeRAÇAQ,PEOADOS/EXCErO

omailcamente em 01/11^021,tàs 12:52:34 (ho^o de Brdsflia).
efio littpsV/www'empresafaelLma.gov.^com océdigó HI9Z0FDJ

LÜianTh Rodrigues

Término do Mandato

indeterminado

Situação
ATIVA

^tus

SEMSTATUS



FOLHA yg

Governo doEstado do Maranhão \
Secretaria de Estado be Indústriaa comércio - SEINC
Junta Gomercíal do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPE :IFICA

Certifico que a presente certidão fr:.
validada em seu respectivo sile

; emissor

DATA:, / M f V

Sistema Nacional de Registro de Emprs sÍsWrcaíw&»S(^^ -i. T

Cenifícanios que as informações abalyo constam dos documentos arquivados
nestaJuriiaComerdal Bsão vigentes na data da suaejtpedisão.

Certillcamos que CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SAO LUCAS EIRELI Protocolo: MAC2101550Q70
ertcontra-se regisbada nesta Junta Camerciai, como segue:

NIRE 21600199565

CNPJ 01.482.145^001-39

Endereço Completo GOVERNADOR LUIZ ROCHAJ 314, xxxxx. SANTO AMARO• Balsas

Número

20211308765

20211031569

20210716641

20210718650
2Ò210902051
21600199565

216(X]199565

20210798971

20210215453

2020 146312

20180674692

20171112857

21200989703

20170469913

20 70465551

20080251943

20080251935

21900128795

21900128809

21900128737

21100951B4S

Esta certidão l<

Se impressa, verificar SI •

Arqulvamenlos Poeterio

25/10/2021

06/08/2021

09/07/2021

09/07/2021

09/07/2021

06/07/2021

06/07/202t>&
14/06/2021

10/02/202

zmz/zozüM
03/10/2diã

01/08/2017 '

27/07/2017
27/07/2017 ,
17/07/2017 -

25/05.'200S *•" ' .

12/05/1C96

12/oò/isgs

12/05/1998
05/0&'1S96

Uüan Ttieresa Rodrigues Marx
Secretáriola) Geral

MA-CEP 65800-000

Descrição

ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
REENOUADRAMENTO DE MÍCR0EMPRE8A COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO

SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO

BALANÇO

TRANSFORMAÇÃO

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
BALANÇO

ALTERACAO DE DADOS E DÊ NOME EMPRESARIAL

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EV.PRESARIAL)
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
TRANSFOflMACAO
TRANSFORMAÇÃO
ALTERACAO DE DADOS(EXCETO NOME

VRIAL)
ENIOL^ADRAMENTO DE MICROEMPRESA
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

RIAL)
ABfcH rURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
ABERTURA DE FILIAL NAÜF DASEDE
ABERTlinA DE FILIAL NA ÜFDA SE^E
INSCRIQÃO

itidaaiitc'Tta'icationte 9m0f/11/?021;ãs 12.52.53 (hbrãno de Brasília),
lenlcjdace no bllps://viAirar.emprosafÍacil.fTia.aoy.br,|̂ ni^q ctkügó QKVE

Situaçao
ATIVA

Status

SEM STATUS

á



APOLICEDIGim

^cessadas diretamente por um QR Code. Aleitura
consulta da apólice na página da Internet da

Privados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros

Nossas apólices podem ser
dó QR Code não dispensa
Súperintendência deSeguros
(jüntoseguros.com).

FRONTISPICIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DASEGURADOItA:JUNTO SEGUROS SA

CNPJ: 84.948.157/00,01-2 3, registro SUSEP 05436, còm sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 - Centro -
Curitiba - PR I ' '

1 /

Data de Emissão: 18/11/2021 19:36:28

N° Apólice Seguro Garantia: 10-d775-0293287
Proposta: 3189837 i j
Controle Interno (Código Controle): 456027346
N° de Registro SUSEP: 05436.2ol21.0010.0775.0293287.000000

[ 1

DADOS DO SEGURÂDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
CNPJ: 06.089.668/00Ò1-33 AVENIDA GETULIO VARGAS 135. CENTRO - CEP: 65.665-000 - SÃO JOÃO DOS
PATOS - MA i

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA E TRANSPORTAC

CNPJ: 01.482.145/0001 -39 - AVENIDA GOVERNADOR LUI2

ORA SAO LUCAS EIRELI

ROCHA 314-BALSAS-MA

DADOS DA CORRETORA: ;
000002.0.203293-3 AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EPP

Documentoeletrônicodigitaim ^nteassinado por:

ICP
Brasil

• Gustavo Henrlch
JdooiTicntciK

RoqueJr.de H. Melo

Documenta Hetrdnico assinadodigilalmenle ccnforme MF n"2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a InFra - estrutura de Chaves PAiScas Brasileira • IC ' - Brasil por: Sígnatáríos(as): Gustavo

Kennch N" deSéde do CertificãdV 373F90S9C4287073 Ri que deHolanda Melo N° deGtfedo
" :5C9B8C02A51A09A4 i

ArL 1°- Ficainstituída a Infra - Estrutura de ChavesFhibfcas Brasileira -ICP- Brasil, paragarantir a auter
aplicações desuporte e dasapEcaçóes hablRtadas que utibem certificados digitais, bem como á reaGzaçãc

iddade, a integridade e a i^ade jurídica dedocumentos emforma e elrõnica, dasde transações eletrônicas se9>á^^y^
Após sete dias úteis da emissáo deste documento) podejá serveríficado sea apolce ou endosso foi corretamente registrado no site www.susep.gov.br daSUSEP -SuperínWndência de
Seguros Privados, Autarquia Federal résponsável pela fiscàízação, normaâzaçSo e controle dosmercados
deseguro. Ascondições contratuais / regulamento desteproduto prolocofizadas pelasodedade/ entídadt
número de processo constante daapõEce / propostaA certidão deregularidade da sociedade seguradora
protocolado através doN." deProcesso SUSEP 15414âC0195/2014-f7 e n' 15414.9Q0196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 8484.Cenlral de AtenrSmoito Junto: 0800 704 0301.Ouvidoria Junto: 0800 ^3 0301.

deseguri), prevldênda conplumenlaraberta, capitalização, resseguro e corretagem
juntoa Susep poderãoser co.isuftadas no sitewww.susep.govJ)r, da acoràocomo
lerante a SUSEP pode ser consultada nositewww.susep.gov.br. Esteproduto está
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FRONTiSPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Modalidade

Licitànt

icríçãoda

Garantia contn tada

Limite Máximo de Gan ntia (L.M.G)

R$8.889,8

Ramo

0775-GARANTIA SEGURADO
SETOR PÚBLICO

Sarantia; Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Vigência
V

Modalidade e Cobertura Adicional

Licitante <

Prêmio Líquido Licitante
Adicionai de Fracionamento.

\ y

i.O.F

Prêmio Total

Condições de
Pagamento:

Parcela

1

Importância Seg jrada

R$ 81889,8C

Demonstrativo de Prêmio

Vencimento

2511 2021

Início

'18/11/2021

N°Çamê
11657690

Término

20/03/2022

189,99

; 0,00
0,00

189,99

189,99

Em atendimento àLei 12.741/12inrt:miamos que Inddem asalíquotas de 0,65% de PIS/Pasep ede4% ieCOFINS sobre os prêmios de seguros, deduzi^ do estabelecido em legislação
especlfica.O(s) Vãk)r(es) adma descíito(s), é{sio) devk!o{s) rio cenário desta contratação decobemjra(s)Pode(m) sofrer alteração(óes) quando contratada(s) isoladamerite ouem outra aimroi
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZAD

CAPÍTULO 1- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PIJBL

I

1. Objeto:

1.1. Este contrato deseguro garante o fiel cumprimento das obngiatóes assumidas pelo tomador
.)erante o segurado; conforme os termos da apólice e até o valoríla garantia fixado nestà, e de
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em
razão de participação em iicitação, em contrato principal pertinenteobras, serviçosr inclusive
de publicidade, compras, coricessões e permissões no âmbito dos Roderes da União, Estados,
do Distrito Federal édos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - processos administrativos;

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
I

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscaid, inscritos ou não, em dívida ativa;
' I

iV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores'd^itHbs ao segurado, tais
como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas^ pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cac a caso.

2. Definições: /

Aplicam-se aeste seguro, as seguintes defini^es:
2.1. Apólice: documento, assinado pela sé^radora,
Seguro Garantia. , j '

que representa formalmente b contra

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comu _ _
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigaçc^es eos direitoSjdas partes contratantes. \\^
2.3. Condições Espec
e/ou cobertura de um plano
Gerais.

is a todas as modalidades é/ou coberturas

ials: conjunto das disposiçõei específicas reiativas ácada modalidade^lv
)lano de seguro, que alteram a| disposições estabelecidas rias Condições

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas qde alteram, de alguma forma, as Condições
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cadp segurado. * ^

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Admíhistração
Pública (segurado) e particulares ^tomadores), em que ni •
formação de\Vjncula e a esti
utilizada.

Página3de16
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S E eu R O s

2.6. Endosso: ins
apólice de Seguro

rumento
Garantia,

formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na
mediante solicitado e anuência expressa das partes.

I I

2.7. indenização:Ipagamepto dos prejuízos, e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro. |

i I I I '
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenizado

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomadoií à seguradora, em função da cobertura dp seguro,
e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: prócediíTiento pelo ^alia seguradora constatará ou
não a procedência Ida reclarnação de sinistro, bem çomo a apu
apóiice.

o dos prejuízos cobertos peia

missão de apólice de dguro,2.11. Proposta de Seguro:
firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Finàl de Regulação: documento em|tido pela seguradora no quaLse transmlte o
posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro r^lamado, bem corrio os possíveis
vaiores a serem indenizados'. ' I ^
2.13. Segurado: aAdministração Pública ou oPoder Concedente. j |

instrumento formai de

uros garantid2.14. Seguradora: à sociedade de segun
das obrigações assumidas pèio tomador.

2.15. Seguro Garaptia: seguro que garante o fiel ci mprimento das obrigações assurtiidas pelotomador perante osegurado, conforme os tenrios d^ apólice. | ^
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro!

Dra, nos termos'da apólice, do cumprirhento

2.17. Tomador: devedor das obrigações
\ I
i I

3. Aceitação: 1 j

br eie assi midas perante o segurado.

3.1. Acontratação/alteração do contraio oe seguro fomente poderá ser feita mediante proposta
assinada pelo proponente, séu representante ou pof corretor de seguros habilitado. A proposta
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco. /

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, aç proponente, protocolo que identifique
proposta por eia recepcionada, com a Indicação da djata e da hora dé séu recebimento. /

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias p
da proposta, contados da data de seu recebimentc

ara se manifestar sobre|a aceitação ou não-
seja para seguros noyos ou "renovações.

bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro sejajpessDa física, a soiicitação de documentos
complementares, para anáiisè e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita
apenas uma vez, durante o prazo previsto no itém 3.Í.. '

/ ,1 i L
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica,-^ solicitação de documentos complementares

4

//"/kJ ' ^
/// J\ 1 1
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SEGUROS

poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora
indique os fundamentos do pedido de novos eleme
do risco.

itos, para avaliação da proposta ou taxação

3.3.3. No caso de, solicitação de documentos co
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15
suspenso, voltando a correr a partir da data em que

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa. |
3.5. A ausência de manifèstação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido,
caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da Iproposta dependa de contratação ou alteração de resseguro
facultativo, o prazo aludido ;no item 3.3. será suspenso até que o ressegúrador se manifeste
formalmente, comunicando a seguradora, por dscrito, ao proponente, tal eventualidade,
ressaltando a conseqüente inexistêpeíadfflcoberturá enquanto perdurar a suspensão.

ripiementares, para análise e aceitação do
I (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará
• se der a entrega da documentação.

3.7. Aemissão da apólice oü do ehdossoifeerá feita
aceitação da proposta. '

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é ó vilor máxi

em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

no nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato pmcipal ou no
documento que serviu de base para a aceitação dó risco pela seguradora, o valor da garantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo éndosso. |Íi 1 '

to principal ou no documento que serviu de
m virtude das quais se faça necessária a
ia poderá acompanhar taisímodiflca^ões,
ela seguradora, por meio da emissão de

endosso. i

5. Prêmio do Seguro;

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do
vigência da apólice.

' I • . t
5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não
houver pagado o prêmio nas datas convencionadas. ' • ^

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devidOí^Doderá a
seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia. L ; J . - - ^

5.3. Em caso de parcelamerjito do prêmio, não será permitida a ,cobrança de nenhum valor
adicional, a título de custo,administrativo de fracionqmento, 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 Ivnite para o pagamento do prêmio a v sta ou de qualquer uma de suas

prêmio à seguradora por todo o pr

\
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parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil em que houver expedi ínte bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente.ao tomador
ou seu representante, observada a antecedência •nínii ' " ' , - .linima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à
data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um
contrato principal, a vigência da apólice será igual] ao prazo estabelecido no contrato principal,
respeitadas as particularidades pre^i^tas nas Çondições Especiais de cada modalidade
contratada. '

6.2. Para as demais modalidades,
mesma, estabelecido de acordo co
respectiva modalidade. i

êncía d£ apólice será igual ao prazo informado na
disposições previstas nas Condições Especiais da

6.3. Quando efetuadas alterações de i^azo previaijnente estabelecidas no contrato principal ou
no documento que serviu de basej)ara a aceitação do risco pela seguradora„.a--vigêncla daapólice acompanhará tais mòdificaçoeí, devendo ajseguradora emitir orespectivo^ endossol
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no dc^mento que serviu de
base para a aceltáçao do risco pela seguradora^ em virtude das qu^ se faça necessária a
modificação da vigência dá apólice, ísta poderá acompanhar tais oiodificações, desdè q^ue
solicitadoe haja o r;espectlvd aceite pe a Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação é Caracterização do Siijiistro:

7.1. A Expectativa; Reclamação e Caracterizàoáoldo Sinisl
modalidade nas Condições Especiais, quandp-couberem.

especificadas paralc

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser
apresentados para a efetivação da Reclamado de Sinistro. ] i

í 1 , ] I
' t^7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, £ seguradora poderá solicitar documentação

e/ou informação complementar. I \
I I

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela preçente apólice poderá ser realizada durante o
prazo prescricional, nos termòs da Cláusula 17 destas Condições Gerais; , l

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterizí
segurado, por escrito, sua nègativa de indenizaçãc
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

ção do sinistro, comunicará formalmente a
, apresentando,' conjuntamente, as.^fazões

j

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumpriráa obrigação descrita na apólice, até o limite
máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre
as partes: | ^
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato p/íncipal, de forma a lhe dar
continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou
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11 - Indenizando, n;iedlante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para ocumprinjiento da obrigação:
8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30'(trinta) dias, contados da data de recebimento do
último documento solicitado durante o processo de rfeguiação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a ps
forem completamente atendidas as exigênciasj

irata o item 7.2.1., o prazo dê 30 (trinta)
Io dia útil subsequente àquele^em que

8.2.3. No caso de decisão judiciai ou decisão'arbitrai, que suspenda os efeitos dè reclarriação
Ia apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspeWsiS, reinicianclò sua contagem a partir do

\ fimeiro dia útil subsequente á revogação da décisãí

8.3. Nos casos em que haja yinculação da apo!ice/à um contrato prjiícipal, todos os saldos de
créditos do tomador no contrjato principal serão uMljzados na amortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagam^to da Indenização no^prazo
devido. ' / I / ' í í

I ' \
' \ I \ / ! '8.3.1. Caso o pagamento da Indenização já tiver ocorrido quando da conclusão dá apuração dos

saldos de credltos|do tomador no contrato .principal, o segurado obriga-sé a .devolver à
seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago. '

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pe
termos da Cláusula 8 destas Condiçõesobrigação, acarretará em: , j
a) atualização monetária, a partir da data de|exigi
indenização, a data de caractérização do sinistro; e

iárias
den

da seguradora, inclusive da indenização nos
ro do prazo para pagamento da respectiva

)ílidade da obrigação, sendo, no caso de

.j) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do prirrieifo dia
posterior ao término do prázo fixado. | ! j
9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice'de Preços ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Vou índrcé que
vier a substituí-lo, sendo calculado com base nà variação positiva apurada entre o último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado Imediatamente anterior^,
a data de sua efetiva liquidação. ' i:= , ^ / \\\

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posteriorjâo; término do prazo fixado
para pagamento da obrigação, serão equivalerites à taxa que estiver em vigor para a mora do
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito
independente de qualquer interpelação judicial òu extrajudicial, de uma só vez, juntamente com
os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

Página? de 16
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elo tomador,
ou contra

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações ínadimplidas peN
a seguradora sub-frogar-se-já nos direitos e prlvllédios do segurado contra o tomador,
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado quà diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à ind
hipóteses:

na ocorrência de uma ou mais das seguintes

I- Casosfortuitosjou de^força maior, nos termc s dcj Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimentoidas obrigações dc tomador decorrente de atos ou fatos de
responsabilidade do segurado; I
III - Alteração das obrigações contratuais' garajntidas por esta apólice, que tenham sido
acordadas entre ségurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; ^

I I I > ' I í
IV- Atos ilícitos dòlosos ou por culpa grave equiparável ao doio praticados pelo segurado! pelo
beneficiário ou pelò representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralment \\ auaisii isquer obrigações previstas no contrato de
seguro;

Vi - Se o seguradp ou seu

Vil - Se o Segurado agravar

representante légal fi2
circunstâncias de seu conhecimento que configurèm agravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

12. Concorrência de Garantias:
I ' ]

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo çada uma delas o

er declarações inexatas ou omitir de má-fé
m " ' '

j"intencionalmente o risco;

objeto deste segúro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes,
relativamente ao prèjuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:
T'É vedada a utilização dé mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para/cobrir o)

objeto deste contraio, salvo rio caso de apólices con plementares. ! } ^

14. Extinção da Garantia;

14.1. A garantia expressa por este seguro extingu
eventos, o que ocorrerpriméiro, sem prejuízo' do p
item 7.3. destas Condições Gerais:

PágmaSdelfi
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N°,Apólice Seguro Garantia; 10-0775-0293287 '
Proposta: ;3189837 ]
Controle Interno (Código Controle): |45602|'346
N°!de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293287.000000

I - quando o objeto do coritrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado
mediante termo ou declaração assinada pelo'segurado ou devolução da apólice;

II - quando osegurado easeguradora assimjo acordarem; :
III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o lirMe máximo de garantia daapólice; |
IV - quando o coritrato principal for extinto, para as modalidkdes nis
apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação gajrantida Fo
casos; ou ' |

V- quando do término de vigência previsto
Condições Especiáis.

quais haja vinculação da
' extinta, para os demais

ria apçlice, salvo^e j^abelecído em contrário nas

,14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre uh objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será Ijoerada òu restituída após á execução do contrato, em cònsonância còm o
disposto no parágrafo 4°'do !artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além
das hipóteses previstas no í
73 da Lei n° 8.666/93.

em 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso dejrescisão|total ou parcial do co
segurado ou da seguradora e com a concórdân
seguintes disposições: 1

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da socjiedade seguradora, esta reterá do prêmio
recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido; \ !

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do sec
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculai
curto: ! '

1

ntrato, a qualquer tempo, por iniciativa do
cia recíproca, deverão ser observadas as

urado, a sociedade seguradora retérá, no
3 de acordo com a seguinte tabela de prazo

Relação aser aplicada sobre avigência —] Relação aser aplicada sobre avigência —[—-%-do
original para obtenção de prazo em dias—|-"P''ê'T)io^ original para obtenção de prazo em dias— 1—Prêmio—

. I ( li ^

15/365-.--.-L I •••13%
>-30/365 L I•--20%
•-45/365 [ I•--27%
•-60/365 [ -1 ---30%
-75/365 i l---37%
•90/365 - I • - -40%

•105/365-----Í |---46%
•120/365 1 |--.50%--;
•135/365 l---56%
•150/365 |---60%--

•165/365 i .|...66%--4
•180/365 J |---70%

•195/365

-210/365'
-225/365'

-240/365

•255/365 •

270/365 •

-285/365 •

-300/365;
-315/365 •

-•-•330/365-

. . -345/365:

•365/365 •

i r
1-'

/

73%-.

75%--

78%- •

•80%- -

•83%--

-85%/-

-95%-•

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constánté do subitenTl5.1.2., deverá ser utilizado
percentual com^pondente aó prazo imediatamente tafet^rr
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16. Controvérsias:

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

I - por arbitragem; ou

ii - por medida de caráter judiciai.

16.2. No caso de arbitragem, deve^
arbitragem, que deverá serfacultati
expressa.

"6.2.1. Ao concordar com a aplicação
esolver todos os seus litígio|s com a

sentenças têm o mesmo efeito que as

N° Apólice Seguro Garantia: 10-0775-02932^7
Proposta: 3189W7
Controle Interno; (Código Controie); 456027346
N° de Registro SUSEP; 05436.2021.0010.0775.0293287.000000

S E G U R/O S

tar, na apólice, a cláusula compromissóría deeadenda pelo segurado por jtielo de anuência
iáusula, o segurado estará sé comprometendo a
de seguradora por melo de Juízo Arbitrai, cujas

17. Prescrição:
I

Os prazos prescricionais são aqueles determinados dei lei.

^as pro

16.2,2. A cláusula de arbitragèm é regida pela Lei n°

18. Foro; ! ,

As questões judiciais entre seguradora e segur
deste. I

19. Disposições Finais ;

19.1.Aaceitação do'segurò estará sujeita à análise cfo risco.

.9.2. As apólices e endossos .terão seu início e térm no de vigência ,àà\24hs das; datas para tal
fim neles Indicadas. I

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comerciálização. f

I /' ./
19.4. Após sete dias úteis da |emissáo deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no site da Susep -www.susep.gÍDV.br. | /
19.5. A situação cadastrai do corretor de sçguros pode íser consultada' no site
www.susep.gov.br, por meio do número de seu reg
CPF. I

eridas pelo Poder Judiciário.

3307, de 23 de setembro de 1996.

erão processadas no foro do dornicílio

sguros pooe ser copsuitaaa no site
stro na Susep,ynòme completo, CNPJ ou

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoit to.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das njodalidades contratadas todo o território
nacional, salvo disposição em contrario nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos dé tradução referentes ap reembolso de despesas efetuadas no

Página10de 16
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H°. Apólice SeguroGarantia: 10-0775-0293287
Pròposta: 3189837 |
Controle Interrio (Código Controle): 45602^346
N°ide Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293287.0000,00

FCtBA

CONDIÇÕES ESPECIAIS

^ I

CAPITULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.° 15414.900195/201 --17

1. Objeto: '

1.1 Este contrato de seguro! garante aindenlz^çãi, até ovalor da garantia fixado na apólice,
pelos prejuízos decorrentes '̂ a recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal
nas condições propostas no edital de licitação, dentijo do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se também garantidos por este cçntrato de seguro os valores das^multas e
indenizações devidos à Administração Publica em decorrência do sinistro. J }

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também,
8.666/93. I

3S definições cdrrstantes do art. 6° da Lei n'

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou sèja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos
expressamente descritos neste documento.; : \ (

II - Prejuízos: Perda pecuniár;ia comprovada decorre
assinar o contrato principal nas condições propostas
Licitação. I

ntes da recusando tomador adjudicatário em
e dentro do prazo estabelecido no Edital de

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previç
principal. !

4. Reclamação e Caracterizaçjão do Sinistro:
4.1. Reclamação: o segurado comunicará
adjudicatário em assinar o contrato principal naé con
estabelecido no edital de licitação, data em quç restará
Sinistro. I

ara a assinatura do contrato

dá recusa do-tomador
pt;opostas, dentro do prazo
ciálizada'á Reclamaçao do

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no Item 7.2.1. das Condições Gerais:

Página12de 16
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a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as muitas contratuais na forma do edital de licitação,
acompanhada dos documentos comprobatórios;

d) comprovante de intimação do Tomador para] assinatura do contrato, acompanhado do
demonstrativo de sua recüsa/inérciã^ das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a segunid
4.1.1. 0, após análise, ficar|comprov2
cobertas pela ^ólice, o sinistro fica
final de regulação. i

da
ra tiver recebido todos os documentos listados.no item

inadimdiência do tomador em relação às obrigações
do, devendo a seguradora emitir o relatório

5. Rescisão do Contrato de iSegi

5.1. Quando a presente apblice for cáucíonada jujnto ao Seg
prêmio proporcional. '

a caracteriza

6. Disposições Gerais:

6.1. A presente apólice, de riscos deòlarados, assegura o cumprimento dás obrlga^es
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas nolobjetò desta
apólice, de acordo com |a modalidade de seguro-garantia indicada nai mesma; não
assegurando riscos referentes a obrigáções trabalhisfas e previdenciárías, de seguridade
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, beni como riscos
referentes a outros ramos{ou modalidades de seguro, em conformidade coiii a legislaçãoI
nacional referente ao seguro-garantia. '

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorre
Em caso de não{observação deste requisito
responsabilidade. j

do, não caberá devolução de

r d

r dentro do prazo de vigência da apólice,
a seguradora ficará isenta de qualquer

6.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos
e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado icom
document^ão hábil acompanhada de laudo circunstanciado quercaracterize a natureza
do atentado, independentemente de seu propósito, que tenna sido devidamente
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, j
6.4. Avalidade/cobertura deste documento est^ condicionada àaceitação/não oposição
do segurado em relaçãp a jtodos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado
concorda que a seguradora não terá responsabíiidade de indenizar reclamação qüanto à
cobertura desta garantia se for constatado que p sinistro ou iríadimplemento contratual
se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 - Perda dé Direito, das'Condições
Gerais. ' v
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N°Apólicé Seguro Garantia: 10-0775-0293287
Proposta:'3189837
Controle Interno (Código Controle): 456027346
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293287.000000

CONDIÇÕES PARTICULARES

FOüfeA

Fica entendido e acordado que a presente apólice é inalienável a irrevogável até a data prevista
como termo final das obrigalções contidas no contrato original garantido pelo seguro.

Fica estabelecido que, especificamente para fíns indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/o|u demais penalldad|es decorrentes da violação de normas
anticorrupção 'perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus
representantes. ' r
"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedáde e/ou
divergência entre as disposições previstas ná presente apólice/endosso e no contrato
e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente
apólice/endosso.

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta a
estando de pleno acordo que a Seguradora ^
presente documento."

preste e cum
ólice e/òu endosso,
1 como disposto no

Página15de 16 ^kPOLÍCEDIGITAL



N° Apólice Seguro Garántiá: 10-0775-0293287
Proposta: 3189837 |
Controle interno (Código Controle): 456027346 S E G U R

N° de Registro SUSEP: 05436.202 .0010 0775.0293287.000000

Devolução de Documento

No caso dedevoiução deste documento antes do finai devigência neie expresso, preencher oscampos abaixo e
enviarpara a Seguradora. ,

Em conformidade com acláusu a14 -inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo adevolução do
documento n® 10-0775-029328"

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOÃO DOS PATOS

Nome:

RG:

Cargo:
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i .

CÕNãTRÜTÕRÁ;

LUCAS

RRAMENTOTERMO DE ENCE

FOLHA í

rôR'CA

Construíora e Transportadora São Lucas Eireli, inscrita no CNPJ sob o
1 í • •' 1 r .1 s . 1 i i; , • 1 í

vem .pelo seu representante legal, infrá-assinàdb, informar qüè
,) FOLHAS, incluindo-se esta, sendo todas

pi.482.145/|0001-39>|
este caderno;çontem
rubricadas e riumeradks.

1 . • I

,.y

:eu represeni

1

f,.. »

^ (<L- i
CONSTRU TRANSPORTADORA SAG LUCAS

ADO DA COSTAVICTOR GABRIEL MAGH

PROCURADOR

CPF:61<474,'533-96 '
RG: 048741732013-i

\ ;

r

K

V

•\ ' '•

CONSTRUTORA ETRANSPORTADOEIA SAG LUCAS EIRELI.

AV. GOVERNADOKIUIZ ROCHA. 3Í4, KM 320,SANTO AMARÒ, CEP: ^5.800-000. BALSAS/MA
CNPJ N» 01.482.143/0001 - 39 INSC. ESTADUAL: 12.6772Í58-1
CELULAR: 9998476^5399 E-MAIL: CONSTRUTORASAOLUCÁS@OUi{lOOK.COM

IRELI

1 l

Balsas ^ MA 19 dé Novembro de 20^1

L.


