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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N^^ 12/2021 - CPL

PATOS

CARTA CREDENCIAL

A empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA. inscrita no
de na RUA 21 DE ABRIL, 215, CENTRO,
3r seu representante legal infra-assinado,

CNPJ sob o n.o 18,166.662/0001-00. com se

JOÃO LISBOA, CEP: 65.922-000, MARANHÃO, p
Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, portador (a) da Carteira de
Identidade no 106441799-7. e do CPF n® S83.543.853-53.. vem credenciar o Sr.
LUCAS VINICIÜS DA SILVA SA, portador do n° 041564922011-8, Inscrito no CPF
sob n.o 607.516.523-18, a quem o fere(m) ampios poderes para juto a Prefeitura
Municipal João dos Patos, praticar' os atos necessários a representação da outorgante naí
Licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS
acompanhando-os conferindo ainda/ poderes
declarações, propostas, oferta proposta o caso
123/20^, declarara,intenção de interpor recu
iecursqB,\transigir, desistir, firmar compromissos

W 1212021, usando dos recursos legais e
especiais, para assinar e/ou rubricar
.e beneficiário da Lei Complementa n^

rso, renunciar direito de int^osição de
ou acordos, dando tudp-p6r bom firme ey

ralioso

SBOA-MA, 17 DE NOVEMBRO DE 2021.
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Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória n" 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programaAssInador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a
validação do documento digital estão disponíveis em:
< http://wwvi/.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar
Assinatura.
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CNPJ:

Razão Social:
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Ministério da EGcnoniia

Secretaria Éspecialide Desburocratizaçko, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Gadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
^missãojconfòrme arL 17 da Instrução Normativa n' 03, de 26 abril de 2018)
j 18.166.662/0001-00
: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOlES E SERVIÇOS LTDA

Atividade Econômica Principal:i

7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:

RUA 21 DE ABRIL, 2151 CIDADE NOVA - João

Observaçõ
Averacíy^e das informações poderá ser verífícada no entfSreço
Este certin^do não substitui os documentos enumerados nos

Emitido em: 29/10/2021 17:08

I I

Lisboa / Maranhão

irww.dompra^overnamentais.gov.br.
igos x8 a 31 ^ Lei n^ ,8.666, de 1993
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PARA ISo5SaDE^^EMPrSr?aUnÍpSsoai^""'''̂ ^^ '̂̂ ''̂ LIMITADA
CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LIDA. | ™ UNIPESSOAL - CONSTRUMAIS -

I ' '

CNPJ NP. 18.166.662/0001.00
NIRE N". 21200825043

contrato social de^^socSadSSSá^^^^^^ ®̂̂"solldação ao
de João LisbM5 nasSem 15/07^^^ si^Presário, Natural
de Identidade RG n° S1799
domiciliado aRua dós Pirangueiros n° 52 Rfirrn\/^ 27/01/1999, residente e
-«M.9lMRCoWoTOFreSDdslS™de Imperatriz-MA nascido em 11/1 nle empresário, Naturalde IdMidade RG ri-SS^rGLfc^^^ rj. 042.325.513^4 eda Cédula .
aRua da Mangueira h° 1519 Rairrn riHaHo íJ ^f^^residente edomiciliado /

em 21/05/2013 tim^ní""^-Maranhão sob n". 21200825043 por despachoem 21/05/2013, tem entre si deliberado alterar qcontrato social.

Iprãl-^nStl®''® Corlércio varejista de materiais de construção etgeral Comercio varejista de material eletrico; Fâbricação de artefatos de cimento parso^Xa
construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em/sjfeXVob
encomenda, Fabricação de artefatos de fibrocirnento para uso na construção; ,F^]^o de
casas pre-moldadas dè concreto; Fabricação de outros artefatos e produtoKj^^
cimento, fibrocirnento, gesso emateriais semelhántes; Construção de edifíclos^strução de
rodovias eferrovias; Construção de obra-de-arte especiais; Obra de urbanização - ruas, praçaa^^.^
ecalçadas; Coikstruçãéide redes de abastecimento de água, coleta de esgoto econstruções^^^^
correlatas, exceto obra de ikrigação; Construção de instalações esportivas erecreativas; Outras
obras de engenharic jciwl não especificadas anteriormente (construção de^^dras /
poilesportivas); OÍsras ile terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não^es^cificados
anteriormente (reciW ição oe estradas vicinais); Instalação emanutenção elétfra; Instalações
hidráulicas, sanitáriasy^e^ás; Impermeabilizaçaoiem obra de engenharia civil; Instalação de

oi



portas, janelas, tetos, divisórias e armários e
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mbutidos de qualquer material; Obras de
acabamento em gesso e estuque; Serviços de pintura de edifícios em geral; Obras de

J Çf . • _ ^ _ . • I M * • J I • ,fundações; Obras de alvenaria; Serviços de ope
transporte e elevação de cargas e pessoas pars

'ação e fornecimento de equipamentos para
uso em obras; Perfuração e construção de

poços de água; Seryiços especializados para construção não especificados anteriormente
(telhados, cob^erturas e limpeza de fachadas corr jateamento de areia); Serviço de transporte
de passageiros - locação deautomóveis com mot crista; Locação de outros meios de transporte
não especificados anteriormente, sem condutoi (ônibus, motocicletas, trallers, caminhões,
reboques. Semi-reboques e similares): Locação de automóveis sem condutor; Aluguel de
máquinas e equipamentos para construção sem cperador, exceto andaimes; Aluguel deoutras
máquinas e equipamentos comerciais e industiais não especificados anteriormente, sem
operador (motores, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
Preparação de massa de concreto e argamass a para construção; Coleta de resíduos não-
perigosos; Coleta de| resíduos perigosos; Tratami snto edisposição de resíduos não-perigosos;
Pintura parasinalização em pistas rodoviárias e a eroportos; Montagem de estruturas metálicas;
Demolido de edifícios' e outras estruturas; Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Administração de obras;
Montagem edesmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; Atividades delimpeza
não especificadas anteriormente (limpeza urt]ana).Tendo como atividade principal e
secundária de acordo com CNAE os seguintes códigos:

Principal:
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de c

Secundaria:

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétric o; ^
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-molaadas de concreto armado, em série e sob
encomenda;
2330-3/03 - Fabricação deartefatos defibrocimento para uso na construção;
2330-3/04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,
gesso e materiais semelhantes;
4120-400 - Construção de^difícios;

ovias e ferrovias;
-de-arte especiais;

4211-1/01 -Constru
4212-0/00-Constr

4213-8/00-Obras

4222-7/01 - Constru recfes de abastecime
correlatas, exceto ob riMção;
4299-5/01 - Constru ifistalações esportiva^ e recreativas;

Dnstrução em geral;

ão - ruas, praças e calçadas;
nto de água, coleta de esgoto e construções



4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não
quadras poliesportivas);
4313-4/00 - obras de terraplenagem;
4319-3/00 - Sérviçoslde preparação do terreno nj
de estradas viGinais);|
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e qe gas;
4330-4/01 - impermeabilização em obra de enger haria civil;
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, iivisórias e armários embutidos de qualquer
material;
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
43304/04- Serviços de pintura de edifícios em geral;
4391-6/00 - Obras dé fundações;
4399-1/03 - Obras dé alvenaria;
4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação
de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente^^
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
7719-5/99 - Locação de outros meios de trans
condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminho

hLL;.;S
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especificadas anteriormente (construção de

o especificados anteriormente (recuperação

m
^ - - 1 •

Dorte não especificados anteriormente, sem \ 1
;s, reboques. Semi-reboques esimilares); \J

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7732-2/01 - Alugue de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes;
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não
especificados' anteriormente, sem operador (notores, máquinas, ferramenta, geradores,
guinchos, guindastes e empilhadeiras);
2330-3/05 - Preparação de massa de concreto ejargamassa para construção;
38114/00- Coleta de resíduos não-perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00-Tratamento e disposição de resíduoè não-perigosos;
4211-1/02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
4292-8/01 - Montagem de ^truturas metálicas;
4311-8/01 - Demolição de e
4311-8/02-Prepara
43304/05-Aplicaçã
4399-1/01 -Adminis

4399-1/02-Montagé
8129-0/00-Atividade

difícios e outras estrtturas;
piro e limpeza de terreno;

entos 8 de resinas em interiorese exteriores;
as; I
tagem de andaimes e outras estruture ' mporanas;
a não especificadas anteriormente (liij a urbana);
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2^ - Neste ato fica

Fabricação de
Fabricação de

alterada seu objetivo pari as atividades: Serviços de engenharia;
estruturas pré moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de artefatos de

fibrocimento para uso na construção; Fabricação de casas pré moidadas de concreto;
Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Fabricação de outros
artefatos eprodutos dé concreto, cimento, fibrocimento, gesso emateriais semelhantes; Gestão
de redes de esgoto; ^tividades reiacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de
resíduos não perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Tratamento e disposição de resíduos
não

sinalização
de urbanização - ruas, praças e calçadas; Constjjução de redes de abastecimento de água,
coleta de esgoto econstruções correlatas, exceto [obras de irrigação; Montagem de estruturas
metálicas: Construção de instalações esportivas e recreativas; Outras obras de engenharia civil
não especificadas anteriormente (construção dequadras poiiesportivas); Demolição de edifícios
e outras estruturas; í^reparação de canteiro e iinipeza de terreno; Obras de terraplenagem;
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente (recuperação de estradas
vicinais); Instalação p manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;#!
Impermeabilização ern obras de engenharia civil; Iptaíação de portas, janelas, tetos, divisórias^T^
e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso eestuque; 1/1 y
Serviços de pintura dé edifícios em geral; Aplicação de revestimentos ede resinas em interioreH Y
e exteriores; Obras ie fundações; Administração de obras; Montagem e desmontagem de \ I
andaimes e outras estruturas temporárias; Óbias de alvenaria Serviços de operação e ^
fornecimento de equiparhentos para transporte e'elevação de cargas epessoas para uso em
obras; Perfuração e construção de poços de água; Serviços especializados para construção ss
não especificados anteriormente (telhados, coberturas elimpeza de fachadas com jateamento ^
deareia); Comércio varejista dematerial elétrico; Comércio varejista demateriais deconstrução
em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
Transporte escolar; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de
transporte não especificados anteriormente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers,
caminhões, reboques, semi-rebouques, máquinas pesadas e similares); Aluguel de máquinas
eequipamentos para| construção sem operador, ekceto andaimes; Aluguei de outras máquinas
e equipamentos comerciais e industriais não éspecificados anteriormente, sem operador
(motores, turbinas, máquinas, ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras);
Limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; Atividades de

juua liou ^cii^uoyo, ouiclo uc icdiuuua fjcii^uaud, noioiiiciiiu c

perigosos; Construção de edifícios; ConstriJção de rodovias e ferrovias; Pintura para
lização em pistas Irodoviárias e aeroportos; Cqnstrução de obras de arte especiais; Obras

limpeza não especificadas ant^
e secundária de acordo éom

Principal:
7112-0/00-Serviços de

rmente ((limpeza urbana). Tendo como atividade principal
E os seguintes códigos:

^ar/a;



Secundaria:

2330-3/01 - Fàbrlca^o de estruturas pré moldí
encomenda;
2330-3/02-Fa

FOLHA Tw
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das de concreto armado, em série e sob

bricação deartefatos de cimento pára uso na construção;
2330-3/03 - Fabricação de artefatos de fibrocimenlo para uso na construção;
2330-3/04 - Fabricação de casas pré moldadas de concreto;
2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento,
gesso e materiais semelhantes;
3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto;
3702-9/00 - Atividades réiaclonadas a esgoto, exqeto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00-Tratameijito edisposição de resíduos
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 - Pintura plara sinalização em pistas rocloviárias e aeroportos;
4212-0/00 - Construção de obras de arte especia||s:
4213-8/00 - Obras dé urbanização - ruas, praças e calçadas; ^
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação;
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil nãc
quadras poliesportivas);
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estru
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de
4313-4/00 - Obras dè terraplanagem;
4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno n^o especificados anteriormente (recuperação
de estradas vicinais);;
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
4322-3/01- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gas;

não perigosos;

e recreativas;
especificadas anteriormente (construção de

uras;

terreno;

4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4/02 - Instalação de portas
material;
4330-4/03 - Obras de acab

4330-4/04 - Serviços de pirjtura
4330-4/05 - Aplicação de n
4391-6/00 - Obras de funda

4399-1/01 -Adminis^ação

I

nelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer

gesso e estuque;
fidos em deral;
s e de rea/ras^ m interiores e exteriores;



4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andainjes e outras estruturas temporárias;
4399-1/03 - Obras de{ alvenaria
4399-1/04- Serviços de operação efornecimento (je equipamentos para transporte e elevação
de cargas e pessoas para uso em obras;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços delágua;
4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de co|istrução em geral;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporteescolar;
7711-0/00 - Locação jde automóveis sem conduto
7719-5/99 - Locação de outros meios de transf
condutor (ônibus, motocicletas, trailers, caminh
pesadas e similares);
7732-2/01 - Aluguel de' máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto
andaimes:
7739-0/99 - Aluguei de outras máquinas e e^quipamentos comerciais e industriais nãc
especificados anteriormente, sem operador (piotores, turbinas, máquinas, ferramenta,
geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras]
8121-4/00 - Limpeza em prédios eem domicílios;]
8122-2/00 - Imunização le controle de pragas urbanas;
8129-0/00-Atividades de limpeza não especificajpas anteriormente ((limpeza urbana).
3®. - Retira-se da sociedade, neste ato, por sua liJre eespontânea vontade osódojSr. MARCO
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, cedendo etransferindo atotalidadé^ suas quotas de
capital que possuía ria sociedade, ou seja 7.500 (pete mil equinhentas i^) quotasjigjíaloKle''''̂
R$ 1,00 (um real) cada uma que perfazem ovalon de R$ 7.500,00 (sete miíTqúmhentos reais)
aosócio remanescente Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, que posj
na sociedade, ou seja 142.500 (cento e quarenta e dois mil e quinhentas) quotas, no ví

ÍRa^de 13

orte não especificados anteriormente, sem
tos, reboques, semi-rebouques, máquinas

R$ 1,00 (um real) cádaiuma que corresponde o valor de R$ 142.500,00 (cento e
dois mil e quinhentos reais), que somados perfazem o capital de R$ 150.000
cinqüenta mil reais).

4^-0 capital socialj que é Rí 15(
(cento e cinqüenta mil),' quotas d(
Passará a partir da presentí i dat^
500.000 (quinhentas mil) quotçs n(
de R$ 350.000,00 (trezentos

0,00 (cento e cinqüenta mil reais), dividido em 150.000
ital no valor nominal de R$ 1,00 (um real),
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ^dido em
nominal cie R$ 1,00 (um real), cada uvoa^p aumento
mil reaisLdividido em 350.000 (trezemas e cinqüenta
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quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) será integrailzado neste ato em moeda
corrente nacional., ficando assim subscrito:

SÓCIO j % QUOTAS VALOR R$
ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO 100 500.000 500.000,00
TOTAIS 1 1 100 500.000 500.000,00

5^. - Aadministração da sociedade e a represemação ativa e passiva serão exercidas pelo a
sócia Sr. ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO, já qualificado anteriormente,
conforme artigos 997, VI, 1.013,1015 e 1.064 da -ei 10.406/200Z

6^ - Oadministrador terá os mais amplos poderps na gestão dos negócios socais, podendo,
individualmente ou isoladamente pratica todos os atos, transações e operações necessárias à
realização dos objetivos sociais, tais como abertura eencerramento de contas bancarias,
emissão de cheques; emissão eendosso de duplicatas, aceites de notas promissórias, onerar
ou alienar o patrimônio social, assinaturas de contrato de empréstimos, investimentos e
financiamentos bancários e todos e quaisquer atos necessários para concessão dos objetivos
sociais, conforme artigos 997, VI, 1.013,1015 e1.064 da Lei 10.406/2002.

es em nome da sociedade, cujos mandatos
n se tratando de procuradores "ad negotia"
)s e validade.

T. - O administrador poderá nomear procurado
deverão especificar jos respectivos poderes ee
deverá especificar os respectivos poderes e praz

8^ - O administrador declara sob as penas de
administração da sociedade, por lei especial, ou
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ai
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, conq
contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra

lei, de que não está impedido de exercer a
;m virtude de condenação criminal, ou por se
ida que temporariamente ou

ou

defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1° do
C/C 2002).

9®. - Permanecem ém vigor as demais cláusulas do Contrato social não alteradas por este
instrumento.

ÁVista da modific ust^da. epara total adequação a Lei 10,406/02. consolida
se o prasénte coi^ tratAsocial. de acordo com seguinte redação:

1'. - A sociedade ESÁRIA do tipo SOCIEDADE EMPRES LIMITADA
UNIPESSQAL, faze m^tegrante olgpaõílevidamente nomead lificado.



2\ - A sociedade gira sob o nome empresaifial: CONSTRUWIAIS - CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LÍTDA, tendo como nome fantasia: CONSTRUTORA CARNEIRA, Com sede e
domicílio na Rua 2l'de Abril, n°. 215, Bairro Cidade Nova, CEP 65922-000, João Lisboa-
MA.

3^. - O objetivo da sociedade é de: Serviços ie engenharia; Fabricação de estruturas pré
moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação de artefatos de cimento
para uso na construção; Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção;
Fabricação de casàs pré moldadas de concreto; Preparação de massa de concreto e
argamassa para construção; Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento,
fibrocimento, gesso e materiais semelhantes Gestão de redes de esgoto; Atividades
relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes Coleta de resíduos não perigosos; Coleta de
resíduos perigosos;' Tratamento e disposição de resíduos não perigosos; Construção de
edifícios; Construção dé rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e
aeroportos; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e^
calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções
correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção dl
instalações esportivas e recreativas; Outras ooras de engenharia civil não especificadas

FOLHA N° I
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anteriormente (construção de quadras polies
estruturas; Preparado de canteiro e limpeza de
preparação do terreno,não especificados anter

Dortivas); Demolição de edifícios e outras
erreno; Obras de terraplanagem; Serviços de
ormente (recuperação de estradas vicinais); k

Instalação e manutenção elétrica; Instalajbões hidráulicas, sanitárias e de gás;
Impermeabilização em obras de engenharia civlljlnstalação de portas, janelas, tetos, divisórias W
e armários embutidos de qualquer material; Obras de acabamento em gesso e estuque; ^
Serviços de pintura de edifícios em geral; Aplicação de revestimentos ede resinas em interiores '
e exteriores; Obras de fundações; Administração de obras; Montagem e desoiontagerT^e sa
andaimes e outras estruturas temporárias; Opras de alvenaria Seryiç^de^opetó^o e H
fornecimento, de equipamentos para transporte eelevação de cargas ^^pes§Das=^m uso em
obras; Perfuração e construção de poços de áiua; Serviços especializados para construção
não especificados anteriormente (telhados, cobe
de areia); Comércio varejista de material elétrico;

rturas e limpeza de fachadas com jateamento
Comércio varejista de materiais de construção

em geral; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
Transporte escolar; Locação de
transporte não especificados an
caminhões, reboques, semi^ebou
eequipamentos paija construção s^m operador,
e equipamentos comerciais
(motores, turbinas, jmáquinas.
Limpeza em prédios e ém domicíl

au móveis ^em condutor; Locação de outros meios de
enortnente, sem condutor (ônibus, motocicletas, trailers,
;iues, Máquinas pesadas e similares); Aluguel de máquinas

exceto andaimes; Aluguel de outras máquinas
especificados anteriormente, sem operador

uinchos, auindastes eempilh^éíras);
urbanas: Atividades de

justrial nao

ramerjía, gerad
Ds; imunização'
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limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urbana). Tendo como atividade principal
0secundária de acordo com CNAE os segulntl^s códigos:

Principal:
7112-0/00 - Serviçosde engenharia;

Secundaria:

2330-3/01 - Fabrica

encomenda;
2330-3/02- Fabricação Ide artefatos de cimento òara usona construção;
2330-3/03 - Fabricaçãojde artefatos de fibrocime ito para uso na construção;
2330-3/04 - Fabricaçãojde casas pré moldadas ce concreto;
2330-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, ^
gesso e materiais semelhantes;
3701-1/00 - Gestão |de redes de esgoto;
3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, e}{ceto a gestão de redes
3811-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos;
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
3821-1/00-Tratamento e disposição de resíduo^ não perigosos;,
4120-4/00 - Construção de edifícios;
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas r
4212-0/00 - Construção de obras de arte especi
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praçaá e caiçadas;
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esg
correlatas, excetoobras de irrigação;
4292-8/01 - Montagemide estruturas metálicas;
4299-5/01 - Construção de instalações esportivs
4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil nã
quadras poliesportivjas);
4311-8/01 - Demoliçãolde edifício^ e\)utras estrbturas;
4311-8/02 - Preparação de can

ção de estruturas pré mole adas de concreto armado, em série e sob

43134/00 - Obras de terraple
4319-3/00 - Serviços de prep
de estradas vicinais); |
4321-5/00 - instaiaçãoje maniJten
4322-3/01- instalações hidráuiic
43304/01 - impermeabilização e

oe\impezad
nag ím;

iraç io dolterreno não es

étrica;
.sanitárias e he gás;
1obras de enàenharia civii;

)dovlárias e aeroportos;
íis;

s e recreativas;
3especificadas anteriormente (construção de

terreno;

s anteriormente (reci^efação

à



4®. - O Capital social é de R$ 500.
(quinhentas mil) quotas, no valof de
integralizado, em moeda corrente

SOCIO

ANTONlO

TOTAIS

3C0 BARRO

FOLHi^, IW

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, pivisórias e armários embutidos de qualquer
material;
4330-4/03 - Obras dè acabamento em gesso e eátuque;
4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4391-6/00 - Obras dé fundações;
4399-1/01 - Administração de obras;
4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andai
4399-1/03 - Obras déalvenaria
4399-1/04- Serviçosjde operação efornecimento
de cargas epessoaS| para uso em obras;
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
4399-1/99 - Serviços Iespecializados para ccnstrução não especificados anteriormente
(telhados, coberturas e limpeza de fachadas com jateamento de areia);
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrií o;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 - Serviço |de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4924-8/00 - Transporte escolar; j
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locaçãé de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem
condutor (ônibus, rnotocicletas, trailers, caminlj}ões, reboques, semi-rebouques, máquinas
pesadas e similares);
7732-2/01 - Aluguei de máquinas e equipame
andaimes; |
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e >
especificados anterlorrnente, sem operador
geradores, guinchos; guindastes eempi!hadeirasj|);
8121-4/00- Limpeza erri prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização econtrole de pragas urfcjanas;
8129-0/00-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente ((limpeza urb

nes e outras estruturas temporárias;

de equipamentos para transporte e elevação

itos para construção sem operador, exceto

quipamentos comerciais e industriais não
'(motores, turbinas, máquina^r^^ramenta.

00 ((juinhentos mil reais), divididcí^erj/500.000
^$M,00 j(um real) cada uma, totalmerée^ubscrito e
s. Distritjuídos da seguinte forma:

QUOTAS

SCIMENTO 500.000

500.00

VALOR RS

500.000,00
500.000,00
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exercício, sendo o ucrò ou prejuízo apurado e n cada exercício transferido para a conta de
lucros ou prejuízo do exercício, cuja destinação sprá dada por deliberação do sócio. (art. 1.065,
CC/2002), (art. 1.078 CC/2002).

14®. - Nos quatro rr
contas e designará
CC/2002).

eses seguintes ao término co exercício social, o sócio deliberará sobre as
o sócio, quando for o cas D(Artigos 1.071 e 1.072, § 2° e art. 1.078,

15®. - Falecendo ou interditado o sócio, a sc
herdeiros, sucessores e incapaz. Não sendo possível ou existindo interesses destes ou dos
sócios remanescentes, o valor de seus haveres seráapurado e liquidado com base nasituação
patrimonial da sociedade, àdata da resoiução, verificada em balanço geral especifico para esse
fim. (Artigos 1.028 e 1.Ó31, CC/20G2).

16®. - Osócio ANljONIO FRANCISCO BARRÜS DO NASCIMENTO, declara sob as penas
da lei, que de não está|impedldo de exercer aadministração da sociedade, por lei especial, ou j\
em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos deia, a pena que vede, /hO

gos públicos: oú por crime falimentar, dei / \ j
:ulato, ou contra economia popular, contra oM Y
edefesa da concorrência, contra as relações V J
,G11,§1®,CC/20Ó2). ^

ainda que temporariamente, o acesso a ca
prevaricação, peita ou Isuborno, concussão, pe
sistema finaricelro nacional, contra as normas c
de consumo,; fé púb ica, ou a propriedade (Art. 1

ciedade continuará suas atividades com os

17®. - Osócio elece oforo de Imperatriz, Estado Maranhão, para dirimir eventuais dúvidas
inerentes ao presente contrato. Com expressão renúncia de qualquer outro, por mais"
privilegiado queseja. (Art. 53, III, "e" do Dec. 1.800/96)

E, por estarem justos e contratados, assinam aí partes o presente instrumer
(uma) via de igual teore forma, processando-se em seguida os devidos

imperatriz - MA. 01 de março de 2021

ANTONIO FRANCISCO BARROS DlO NASCIU/ ENTO

MARC ) ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
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ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - O

digitalmente por:

ONSTRUCOES E SERVIÇOS LIDA consta assinado

m identificação DOi

3

i

m

S-

1

CPF Nome

21543232353
j

JOSE DE JESUS MARQL ES

88354385353
'

ANTONIO FRANCISCO E ftRROS DO NASCIMENTO

JUCEMA

VALIDADO
Certifico que a presertte certidão foi'

vaiidada em seu respectivo site
. emissor

HATA: /g / H

CERIXFZCO O REGISTRO SM Od/03/2021 17:42 SOB N" 20210307676.
FROTOCOLO: 210307676 DE oi/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇftO: 12:01578979. CNPJ DA SEDE: 18166662000100.
NZRB: 21200825043. COH BEIIIOS DO REGISTRO EU: 01/03/2021.

CONSTRDMAIS - CONSTROCOBS E SERVIÇOS LTDA

LÍLIAM THERESA RO:

secretAria-geral
RIGOES HBin>ONÇA

wm. cmpresafBC Li .niB.gov.br

A validade deste documento, se Icipzesso, fica sujeito á eilTiprovacSo de sua autenticidade nos respectivos portais
informando seus respectivos códigos de verificação.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

éSTADO
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assiKATmA DO rruiLui

CARTEIRA DE IDENTIDADE

WAiasaaseinQ

VALIDA EM TODO OTERRITORIONAÇIO^

^"'°\000106441799-7 23/02/2017

ANTONIO FRANCISCO SARROS DO

NASCIMENTO

JpAO FERREIRA DO NASCIMENTO E MARIA DE
SARROS -DO NASCIMENTO

HA7Uf;At.S)ACE

|AQ_ LISBOA , rJ MA

OAIA OC HA8Ca«»íT0

m/n7/TqR2

DOC C«CEM

NASC. N.62702 FLS.275/V LIV.63/A

cw

883543853-53
SM>LlRt-UA

Pr356 AOMATVU DO OaWTOH
VIA-O2

LEIN»7116DE2aoa«l

4
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N° do CPF: 883.543.853-53

Nome: ANTONIO FRANCISCO BARROS

Data de Nascimento: 15/07/1982I I
Situação Cadastral: REGULAR

Data da Inscrição: 31/05/1999

I
Digito Verificador: 00

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situaçá o Cadastral no CPF

DO NASCIMENTO

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi!

validada em seu respectivo site
emissor

DATAuLÍ-/—11

Comprovante emitido às: 14:14:08 do dia 1)3/09/2021 (hora e data de Brasília)
Código decontrole do comprovante: 8BDÕ.605E.AE10.4B85

Este dc de Inscrição nó

I (Modelo aprovado pela IN/RFE 13/02/2015.)

í/
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CONSTRU
CNPJ: 18|166.662/0001-00 |

' Enmail: construmaíse

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNÍCÍPAL DE SÃO JOÃO DÚS PATOS
COMISSÃO PERMÁNÉNTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N» 12/2021 - CPI

w I

FOLHA

ík'BRiCA

Inscrição Estadual; 12.410137-2
construcoes@gmaiicCom

ANEXO - III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Construmals - Construções e Serviços LTDA. signatária, inseri
no CNPJ sob o n 18.166.662/0001-00.

Cidade Nova. João Lisboa/MA, CEP;

( ) MICROEMPRESA) conforme inciso I do
14/12/2006;

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme
123, de 14/12/2006.

A licitação DECLARA, ainda, que>mão
exclusão no § 4 do art- 3° da mencionada lei, estando apto, portanto, a
preferência como critério de desempateVio
PREÇOS em epígrafe,' realizado pela/Pre

JOÃO ÜSBOA-MA, 19 DE NOVEMBRO

CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 18.166.662/|00Òl-00
Antonio Francisco Barrbs do Nascimento
CPF: 883.543.853-53

RG: 00G(Í06441799-7

sediada na Rua 21 de Abril, n.o 215,

65.922-000. por intermédio de seu
representante iegalj o Sr. Antonio Francisco Barres do Nascimento. CPF:
883.543.853-53. Ijt.G, nO; 00010644179j^-7 SESP-MA. DECLARA, para fins do
disposto na Lei Complementar n® 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob
as penas da lei, que se énquadra como:

rt. 3° da Lei Complementar n® 123, de

inciso II do art. 3° da Lei Complementar n^

' %
e enquadra em qualquer das i}ipoteses de

r o direito de
procedimento licitatório xía TOMADA DE

rílunicipal de São João óoé Pato.

'̂̂ ocürador

RUA 21 D 215 I CIDADE NOVA I JOÃO LISBOA I MARANHÃO j CEP: 65.922-000
CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTD^ Escritório: (99) 8515-2682



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplifícaçã
Departamento dè Registro Empresarial e In
Junta Cornercial|do Estado do Maranhão - ^

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMEh

egração
UCEMA

FOLHA
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TO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade CONSTRUMAIS - CONSTR JCOES E SERVIÇOS LTDA, com
contrato social Registrado na Junta |Comercial em{21/05/2013, NIRE:
21200825043, jCNPJ: 18.166.662/0001-00, estabelecido(a) na RUA 21 DE
ABRiL, 215 , CídXdE NOVA. João LIsbôa - MA, CEP; 05922-000, requer a
Vossa Senhoria| ojarquivamento do presente Instrumento e declara, sob as
penas da, Lei, qué se reenquadra da coidição de MICROEMPRESA PARA
EMPRESA DE FfEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

João Lisboa - MA,

ANTONIO FRANCISCO SARROS DO
1 NASCIMENTO
I SócíoyAdmínistrador

' Esle documento foi gerado no portal Empresa F,

01/04/2021

<'

pfüí:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
I

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e

e Governo Digital

Integração

TRÔNICA
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ASSINATURA EL

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LIDA consta assinado
i

digitalmente por;

CPF

88354385353

JUCEMA

fDENTIFIOAÇAO D0(8)ASSINANTE(S)

Nome ,i

ANTONIO FRANCISCO BAFiROS DO NASCIMENTO

VALIDADO
Certifico que a presente certidão foi

validada em seu,respectivo site
emissor

DATA: /. Uá y92,01

CERTIFICO O REGISTRO SH 05/0«/202L 15:49 SOB N" 20210478217.
PROTOCOLO: 210476217 OB OS/o|l/2021. I
CÓDIGO DE VERIFZCRÇAO: 12102271060. CNPJ DA SEDE:|Í81€6662O0aiOO.
NIRE: 21200625043. CCN BIB1t|>S DO REGISTRO E»: 05/04/2021.
C0MSTR0KAI8 - COHSTROCOBS B RERVICOS LTDA '

LÍLIAN TEBRBSA RDDRI
secrbtAria-i

mv. ei^resafseil

. niES MENDONÇA

(Ieral
Bta.gov.bx

A validade,'deste documento, ee inpxesso, fica sujeito à coiripi
informando seus respectivos códigos de verificação.

ovacâo de sua autenticidade nos respectivos portais.

\J



EkViiSAlQOVOMODa I
FACILIma^^hao :

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

Junta Comercial do Estado do Maranhão

cniUAMO í

:'/'BKICA

EMPRESAI GOVERNO DOI
Fácil! iiiARANHAo:

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Er presas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos d
Inestâ'Junta Comerciai e sãovigentes nadata da

cumentos arquivados
sua expedição.

Certificamos que CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LIDA
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAG2101558250

NIRE 21200825043

CNPJ 18.166.662/0001-00

Situação
ATIVA

Status

SEMSTATUS

Endereço Completo 21 DE ABRIL,N"215, xxxxx, CIDADE NOVA - João LIsboa/MA >CEP 65922-000

Ato

307

002

002

223

002

315

090

Número I
I

20210478217

2021030767620210307^676
20210145536

20140443118

20130374709

21200825043,
I

Arquivamentos Posteriores

Data

05/04/2021

09/03/2021

09/03/2021

01/02/2021

30/06/2014

21/05/2013

21/05/2013^^

E&ta certidão foi emitida automaticamente èm04/11/2021, às 08:27:01 (horário deBrasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https':/Avww.em{ re8afacll.ma.gov.br, como código GPE7ABCN.

^V.

UTian Thefesa RodnglieL Mendonça
''-Secrètário(a) Gsral '

/-j
'V

Descrição

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESADE PÈQUENOPORTE
CONSOLIDAÇÃO DECONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)!
BALANÇO

ALTERACAO OE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
CONTRATO

•\Í • VALIDADO
Certifico que apresente certidíio foi '
• validada em seurespectivo si^-

!' emissor

:hata-íá

J

V.

Idel
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CM/cEMi OOVERNO ee •
FACILImaramhao:

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria dejEstado de indústria ecomércio -SE1N&
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIM ^LIFICADA

Sistema Nàclonaíde Registro de ÉripresaslÜiercaritis^SiNREM

Certificamos que as Informações abaixo constam dos <
nesta Junta Comerdal e sâo wgentes na data d.

Nomo Empresarial: CONSTRUHAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedads Empresária Limitada

NIRE (Sede)
21200825043

CNPJ

18.166.662/0001-00

Endereço Completo 1
Rua21 DE ABRIL, N" 215, CIDADE NÓVA •João üsboa/MA - CEP 65922-000

Obleto Social !
SERVIÇOS DE ENGENHARIA FABRICACÁO DE ESTRUTURAS PRE MOLDAdjAS DE CONCRETO ARMÁDO, EM SERIE ESOB ENCOMENDA
FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CÍMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICACAO DE ARTEFÀTOS DE FIBROCÍMENTO PARA USO
CONSTRUÇÃO FABRICACAO DECASAS PRE MOLDADAS DECONCRETO RREPARACAO DEMASSÁ DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA
CONSTRUÇÃO FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CpNCRETO, CIMENTO. FIBROCÍMENTO. GESSO E MATERIAIS
SEMELHANTES GESTÃO DE REDES DE ESGOTO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETOA GESTÃO DE REDES COLETA DE
RESÍDUOS NAO PERIGOSOS COLETA DÈ RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAh^ENTO EDISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS EFERROVIAS IblNTURA PARA SINALI^CAO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E
AEROPORTOSCONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTEESPECIAISOBRASDE URBANIZACAO - RUAS. PRAÇASE CALCADAS CONSTRUÇÃO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO ECONSTRUèoES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE ÍRRIGACAO
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALACOÉS ESPORTIVAS ERECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE
ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CONSTRUCÁO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS) DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E
OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO ELIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARACAO
DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANtERIORMENTE (RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS) INSTALACAO EMANUTENÇÃO ELETRICA
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANítARIÀS EDE GAS IMPERMEABILIZACAé EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INST/\LACAO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EMGESSO E ESTUQUE
SERVIÇOS DEPINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICACAÒ DE REVESfJMENTÒS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS
DE FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS MONTAGEM È DESMÒNTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DÈ EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E
PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO
NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TELHADOSi COBERTÚRÁSE LIMPÉZÁ DE FACHADAS COM JATEAMENTO DE AREIA) COMERCIO

ocumenlos arquivados
sua expedição.

Data de Ato Constitutivo

21/05/2013

EMPRESAI GOVERNO 001
PACILI maranhAo:

Protocolo: MAC2101558221

Início de Atividade

21/05/2013

VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJIST
PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTÒMO.VEIS COM MOTOR
LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESÇ CIF
TRAILERS, CAMINHÕES. REBOQUES, SEMI-REBOUQUES.-
PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ^DAÍME
INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE„SEt
GUINCHOS. GUINDASTES E EMPILHADEIRAS) LIMPEZA EM
ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ARltÉRÍOR

E MATERIAÍS DE CONSTRUÇÃO EM GERALSERVIÇO DETRANSPORTE DE
STÃTRANSPORTE ESCOLAR LOCACAO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

ÁDOS AITTERIORMENTÈ, SEM CONDUTOR (ÔNIBUS, MOTOCICLETAS,
(lAOl^AS PÉSADAS ESIMILARES) ALÜGUEL DE MAQJJINAS EEQUIPAMENTOS
ÃLÜQÜECDE OUTRASMAQUINAS E EQUIPAMENl

OTORES, TURBINAS, MAQÜINAS<^RRAMENTft, GERADORES,
DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO ECCÍNTRpLEprpRAisÃgURBANAS

Capitai Social
R$ 500.000,00 (quinhentos milreais)
Capital Integralízado
R$ 500.000,00 (quinhentos milreaj

Dados do Socio

Nome CP

ANTONIO FRANCISCO 883

BARROS DO NASCIMENTO

Dados do Administrador

Nome

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO

UHimo Arquivamento
Data

05/04/2021

Numero

2Ó210478217

Participa
R$ 500.01

10PEÍUDOR (
PRÉDIOS E E

ííENTeV(LIMP

«o no capital
0,00

CPF

883.543.853-53

/ Ato/evántos
// 307/3d7.REENOUADRAMENTODE

MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Te^rttf do mandato
eterminado

oc o

Pope
EPP(EmçieM de Pequeno

; Porte)
'• í"

dmlnlslrador

Prazo de Duraçao
Indeterminado

Término do mandato
determinado

SItuaçao
ATIVA
Status^EM STATUS

f
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ci<^M|«oveRNoeo|
FACILIhaaakhao:

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de,Estado de Indústriae comércio - SEINlJ)
Junta Comercialdó Estado do Maranhão

FOLHA j

'•K'CA ZJ

EM/RESAl GOVERNO 00
FÁCILl maranhAo

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Continuação

Slstemá Nacional de Registro de Er ipresas Mercantis -iSÍNRÉM

Certificamos que as informações abaixo constam dos c
Inesta Junta Comercial e são vigentes na datadt

Nomo Empresarial: CONSTRUMAIS • CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Umitada '

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/1
Se impressa, verificar suaautentíddade no https://www.err

icumentos arquivados
sua expedição.

/2021, às 0826:51 (horário de Brasília).
presafacIi.ma.govJ)r, com o código 99EBQGG0.

Protocolo: MAC210t 558221

ülian Theresa Rodnguqs
Secretário G

Mendonça

rortf ' validado
^ presente certiriào foivalidada em seu respectivo site
emissor

£

2 de 2



FOLHA N

TRIBUNAL DE CONIAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada c e Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultaaos consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nós bancos de dados dos respectivos cadastros.jA responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta é do C)rgã(
informação relativa à' razão social da Pessoa Jurídic

gestor de cada cadastro consultado. A
i é extraída do Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica, mantido!pela Receita Federal do B:asil.

Consulta realizada em;'02/ll/2021 10:56:01

Informações da Pessoa Jurídica;

Razão Social: CONSTRUMAIS - C0NSTRUC05ES E SERVIÇOSLTDA
CNPJ: 18.166.662/0001400

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCUI
Cadastro: Licitantes| Inidõneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão

Órgão Gestor: CNJ | i
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenjlições Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta: Nada Consta

gestor, clique AQUI.

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

Órgão Gestor: Portal dá Transp ar
Cadastro: Cadastro Nadonal de

Resultado da consulta: Nada Coi'

racia

Dmpresas Inidô

sta

portal do^rgãoPara acessar a certidão òri»nal n(

Órgão Gestor: Portal dà Transp
Cadastro: CNEP - Cadastro Nac

I 2

Resultado da consulta: Nada Con

encia

ijonal de Empre
ta

leas e^uspe

\

as Punidas

jPara acessar a certidão original nci portal do órgão gestor, clique AQUI

VS

Obs: A consultaconsolidada de pessoajurídica vis i atender aos princípios de simplificaçãoe

K



folha n®

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de 23 de abril
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Le
Decreto n° 8.638 de Í5, de janeiro de 2016.

n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,



09/11/2021 11:34 Certidão d i Regularidade da Susep FOLHA N® fo

MINISTÉRIO DA F AZENDA

VALIDADO
Certifico que a presente certidão ín: •

validada em seu respectivo site \
emissor 1

dataJ^/Jí /3ú5i_ I
SUPERINTENDÊNCIA DE SE lUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que Essor Seguros S!A, CNPJ 145256S4000150, está auto
de 28/05/2012, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob
Fiscalização Espedal, e não está cumprindo penalidade de suspensão Impost.

Izada a operar, conforme PORTARIA 4.622, publicado(a) no D.O.U.

1;
regime de Direção Fis(^l,l Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou
pela SUSEP. 1;

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos e(p www.susep.Qov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: CR01490_09112021_113422_115
!

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões gáradas posteriormente.

Rio de janeiro, 09 de Novembro de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

https://vvw\Ar2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite_certÍdoes2_2011.ásp?entcod[go=01490&entcgc=145256B4000150



APOUCE

SEGURO GARANTIA

r

" Seguradora do Gnjpo SCOR

í'

A município de sao joao dos patos

Em anexo, encaminhamos a apólice digital da Essor Seguros S.A., um docum

utilizando processos que garantem segurança e valor jurídico às transações eleti

APÓLICE SEGURO GARANTIA
Documento eletrônico digitaijVi

ICP
Brasa

FablO/«enrique Ferreira de Pinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP n^
Públicas Brasileira- ICP-Brasli por: Signatário (as):

FÁBIOH. PINHO - N» de Série do Certificado: 34DFD8D6D4CE:
LEANDRO EVÁNGEUSTA POU - NSde Série do Certificado: 1581'

1/-^
.A ,)

Apólice ne

_J"-
Ràmo:0775.TSEGURi;

. ' ^ ii--
Endosso: 0000000'

Proposta: 21775001008126

nto com a mesma validade e veracidade de uma apólice Impressa,

ònicas.

NS1007507003451

ente assinado por:

ICP
BrasH

Leandrofvangeiista Poli

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de chaves

2B6637506B80ESDFg2F
,OEEFF2C6A180220D7B613918CFCA

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuiçãoque lhe of ireceo art. 62 da Constituído, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Artic - Fica instituída a Infra-estrutura de Chaves Públicas Bra
integridade e a validade jurídica de documentos em forma ele
habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a real

lleira - ICPBrasil, para garantir a autenticidade, a
rôntca, das aplicações de suporte e das aplicações
laçâo de transações eletrônicas seguras.

Apólice nfi 1007507003451
Controle Interno: 00000021775001008126

Data de Emissão: 18/11/2021

ATENÇÃO:

• A ESSOR SEGUROS sJa., a seguir denominada Seguradora , base
I I

devidamente preenchidos, que são parte integrante do contrato, para c

)U-se nas declarações constantes na proposta e do questioná

ilculo do prêmio e emissão da presente apólice.

Gerais, Especiais e Particulares, princí|::jjalmente as exclusões ide coberturas. As Condições Gerais, Especial

(A

Leia atentamente as Condições

Particulares deste seguro estão disponíveis no SITE da SEGURADORA (, a qualquer tempo, sua versão física poderá ser fornecida mediar

solicitação à Seguradora. Confira os dados constantes nesta atfdljce

Quaisquer modificações na presente apólice deverão ser feitas <trav^

após anuência da Seguradora.

As condições contratuaís/reguiameritos desse produto protoccli^dos
eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o númercvde proc

implica, por parte da Autarquia,|íncentivo ou recomendaAio a sua
• SUSEP - Superintendência de Seguros Privados * Autarqwa Feder i! rei

seguro, previdência complementar aberta, capitalização, ^es^gu^c e <

Em atendimento à Lei 12.741/12 Informamos que Incidem

seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo pod

wvA/w.susep.gov.br. e acesse: Servrçb^ãõ'Çldadão> Consulta de api

e, em caso de divergências, procure imediatamente seu Corret r.

>do seu Corretor à Seguradora de forma expressa e só serão válidas

KJ
sala Seguradora junto à SUSEP poderão s j/consultados noendereço
omstanteda apólice/propòsta. O registrj deste plano na SUSEP não

rc/alização. ,

nsável pela fiscalização, normat ^ão e controle dos mercados de
retagem de seguros. Atendimento ratulto SUSEP0800 0218484.

as de 0,65% de PIS/PASEP e de de COFINS sobre os prêmios de

r verificado sob o n^ 014902

e seguro garantia.

1000107757003451 no site da susep:

I f ESSORiSE6UROSS.A,-CNPJ14.S25.684Mo0.1-5Q^CÓ"OSUPEPi*^0
Rua Visconde tié. Inhaúnís, 83-Saia ISÒi -. Centro - Río da iafiéíro/RJ ^CEP^2dÜ91-0á7 -SÂC08Õ0521 ílt)Ò7 >».OlivídorTá EssortO^O 777t)438 -Atendimènto aoDeficiente AudíltvojOSOO 70? 44,64

I I



Seguradora do Grupo SCOR

APÓLICE
SEGÜRÔ GARANTIA

. i

FRONTISPÍCIO DA APÓLICE - CONDIÇÕES PARTICULARES

DADOS DO SEGURADO

NOME: MUNICÍPIO DE SAO JOÃO DOS PATOS
I I

ENDEREÇO: AV GETULIOVARGAS, 135 - CENTRO

CEP; 65665-000 I 1CIDADE: Sacicao dos Patos
DADOS DO TOMADOR

NOME: CONSTRUMAIS - CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA
I

ENDEREÇO: R 21 DEABRIL, 215 - CIDADE NOVA

CEP; 65922-000 !CIDADE: João Usboa
LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIpADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R$ 8.889,83

MODALIDADE; GARANTIA DO LICITANTE

O Limite Máximo de Garantia é o valor rnáximo que a Seguradora se responsabilize

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURAS

jARANTIA do ucitante

IMPORTÂNCIA SEGl

R$ 8.889,83

Apólice ns 1007507003451

Ramo: 0775 jsEGURO GA
Endosso: GOpOOÒO. ; "<
Proposta; 21775001008126

CNPJ OU CPF: 06.089.668/0001-33

• MA

CNPJ OU CPF: ' 18.166.662/0001-00

UF: , MA

WBtl

rá perante o Segurado em função do pagamento de indenização.

Irada prêmiouqüido iníciodevigência fim devigência
RS 190,00 18/11/2021 20/03/2022

*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

OBJETO DO SEGURO

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fíxad
Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido

Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devido
inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em le|

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.
I

O objeto do seguro das coberturas adicionais estão detalhadas na páginc

) na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o
no Edital de Licitação n.® TOMADA DE PREÇOS N® 12/2021.

: ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do
Isiação específica, para!cada caso.

477/13.

seguinte.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações Inadimplidas
do Segurado contra o Tomador, ou còntra terceiros cujos atos ou fatos tenh
assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obriga
Inseparável destaApólice. I

leíoTomador, a SeguraSorã sub-rogár-se-aT>M direitos e privilégios »
am dado causa ao sinistro, através cb Contra^de Contra Garantia, \J
Ões entre as partes, documento este que fará\iarte integrante e

Após sete dias úteis da emissão deste documento, o mesmo .www.susep.gov.br. eacesse: Serviçosjao CídadãD> Consulta de
Susep -Superintendência deSeguros Privados -AutarquialFedera
previdência complementar aberta, capitalização, ressegurqe corr

dera ser v

ólic&de se
írificado sob o ns 0149Ò20210001077£
ro garantia.

site da susei

respoDsávi 1pela fiscalização, normalÍ2aç|úe controle dos mercados de seguro,
>tagem\de seguros.

Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circuiar^Susei A77l'̂ i e
Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomenc ação a sua

Documentoeletrãnico assinado dlgitalmente;conforme MP 2200-2 de 24/08/.
instituiu a infraestrutura de Chaves'Públicas Brasileiras • ICPBrasil, em vigor cons
ps 32 de 11/09/2001. Artl^-Fica instituída a infra-estrutura de Chaves Públicas
ICP Brasil, para garantira autenticidade, a Integridade e a validade jurídica de dc
em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas q
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras

OOl, que
lante E.C.

raslleíra -
cumentos

utilizem

'recesso Susep 1541^615952/2020-90. O registro deste pi^o na
;omercía|jzação

SSÃO: RIO DEJANEIRO, 18/11/2021

Fablo HenrroÍJe Ferreira de Pinho Leandro Ev/ngeilsta Poli



Seguradorado GrúpoSCOR

DADOS DO CORRETOR

APÓLICE

% SEGURO GARANTIA

NOME: AIRAM CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

FOLfíA j
Apólice n9,10075070034

Ramo: 0775 VSEGURO ÔARA

Endosso: 0000000

Proposta: 21775001008126

C^PJ OU CPF: 23.592.605/0001-14 SUSEP: 202032933

A situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consulta Jos no site www.susep.gov.br, por melo dos números de registros
informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao públlcc 0800 021 8484 (ligação gratuita).

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO

Prêmio Líquido:

Adicional de Fracíonamento:

Custo de Apólice:

iOF:

Prêmio Total:

R$190,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS0,00

R$ 190,00

FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO

Parcela Valor Vencimento

1 RS190,00 25/11/2021

' • ESS0RSI:GÜ1í0SS.A,-CNPJ 14.S25.684/I)001-50-CÓDSUPEP:òS|o
Rua \flsconde delnhaiima,.83 -Sala ISOl -Centro •Rio de àneiro/RJ - CEP 20091-007 •SAC 08Ò0 521 lbü7 •Ouvidoria Esson 0^777,0438 -Atend



APÓLICE

0 S S o r • SEGURO GARANTIA
Seguradora do Gmpo SCOR

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE
i

1.Objeto: |
j (

1.1 Este contrato dejseguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos
decorrentes da recusa do Tçmador adjudicatário em assi íar o contrato principal nas condições propostas no
editai de licitação, dentro dò prazo estabelecido.
1.2 Encontram-se também Garantidos por este contra :o de seguro os valores das multas e indenizações
devidos à Administração Pública em decorrência do sinistro.j

2. Definições: i

1
Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da Lei n® 8.666/93.

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descrito:
securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora es
documento; j

!

I

II - Prejuízos: Perdaipecuniária comprovada decorrente

Rua Visconde de Inhaümá, 83 1801 • Centro - Rio de

[FOLHA ji
Apólice n91007507003451

Ramo: 0775VSEGURO GARATjTÍAysÊTOíT^BLlÇ^^
Endosso: 0000000 .

Proposta: 21775001008126

na apólice, aos quais se restringe a cobertura
á restrita aos riscos expressamente descritos neste

da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o
contrato principal nas condições propostas e dentro do prpzo estabelecido no Edital de Licitação.

3. Vigência:

Avigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1.Reciamação: o Segurado comunicará a Seguradora
contrato principal nas condições propostas, dentro do
que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária
prejuízo do disposto no itern 7.2.1. das Condições Gerais

I
ajCópia do edital de licitação;

I

ibjCópia do termo de adjudicação;
I

c) Planilha, relatório e/ou correspondências infori^an(
aplicou as multas contratuais na forma do pdit^l
comprobatórios; \

t
d) comprovante de intimação do Tomador para as\in
de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se
4.2. Caracterização: quando a Segura^doca tiver
após análise, ficar comprovada a ínadi
apólice, o sinistro ficará caracterizado,

I

5. Rescisão do Contrato de Seguro:
I

-1

5.1. Quando a presente ebólice for cauclo
proporcional.

G.Disposições

6.1. A presentê apólice, de riscos declarados, asseg
perante oSe|^do,|especificamente descritas no
seguro-garanti^tndicada na mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e
previdenciárias^^ seguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, be

da recusa
irazo esta

ador adjudicatário em assinar o
b no editai de licitação, data em

i apresentação do^nseguintes documentos, sem

valores dos prejuízos sofr
licitação, acòmpanh

que

documentos

do contrato, ácompanhado do demonstrativo

s documentos listados no item 4.1.1. e,
em relação às obrigações cobertas^

emitir o relatório final de regulação.

Segurado, não caberá devolução de prê

cumprimento das obrigações diretasNid Tomador
o desta apólice, de acordo com a modalidade de
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como riscos referentes a outros ramos ou modalídad *s de seguro, em conformidade com a ^gislação
nacional referente ab seguro-garantia.

6.2. A inadimplência do Tomador deverá ocorrer dentr
observação deste requisito a Seguradora ficará Isenta de

) do prazo de vigência da apólice. Em caso de não
qualquer responsabilidade.

6.3. Fica entendido^ e concordado que, para efeito ir
causados direta ou indiretamente por ato terrorista, CO
de laudo circunstanciado que caracterize a natureza dcJ atentado, independentemente de seu propósito,
que tenha sido devidamente reconhecido como atencatório à ordem pública pela autoridade pública
competente. I
6.4. Avalidade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do Segurado
em relação atodos os seusjtermos. Ao aceitar este documento oSegurado concorda que aSeguradora não
terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto ^ cobertura desta garantia se for constatado que o

denitário, não .estarão cobertos danos e perdas
provado com documentação hábil acompanhada

sinistro ou ínadimplementp contratual se enquadra nos
das Condições Gerais.

7. Ratificação:

termos do inciso VI, do item 11 - Perda de Direito,

Ratificam-se integralmente ás disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente
Condição Especial. |

CAPÍTULO III -CONDIÇÕES p'aRTICÜLARES
1. Para ausência de duvidas, esta apólice contempla as ccndições de Inalienabílidade e Irrevogabilidade, bem
como, de atualização financeira, as quais são solicitadas r
em conformidade com o descrito nas Condições Gerais e
prescricionais são aqueles determinados pela lei.

o Edital/Contratoídescrito no Objeto desta apólice,
Especiais desta apólice, ressaltando que os.prazos

I w. iI l ESSORSÇ6UROSS.A-CPJPJ 44.525.684,!0OOl*SO-CÓD5ÜPEPtOQl o '
Rua Visconde deiphaUma^ 83-Saia 1801 - Centro - Rio detóneiro/RJ - CEP 20091-007 -SAC0800 521 ibo? -Ouvidoria ÉSsortoèoc 7770438 -Atendimento aoDeficiente Auditivo: 0800 707 4464
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1. OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações
da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a
contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato princi
concessões e permissões rio âmbito dos Poderes da União, Estados, do Dfstrito Federal e dos Municípios, ou, ainda asobrigações assumidas
em função de: I I
I- processos administrativos; |
II- processos judiciais, Inclusive execuções fiscais;
Ml - parcelamentosadministrativos'de créditos fiscais, inscritos ou não, erp dívida ativa;
IV-regulamentos administrativos. 1

ssumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos
modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(ís) expressamente

ai pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores dev
inadimplemento das obrigações assumidas pelo Tomador, previstos em

dos ao Segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do
legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES: |
Aplicam-se a este seguro as seguintes definições:
2.1. Apólice: documento, assinado pela Seguradora, que representa form
2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modaiit
obrigações e os direitos das partes contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto'das disposições específicas relativas
alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de algurr
com cada Segurado.
2.5. Contrato Principal; todo equalquer ajuste entre órgãos ou entidade^ da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores)
em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a es
utilizada. |
2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introdu;
e anuência expressa das partes. I |
2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do ina
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo quea Seguradora se responsabilizará perante'oSegurado emfunção do pagamento de
indenização. | [
2.9. Prêmio: importância devida peio Tomador à Seguradora, em funç
endosso. , 1
2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual aSeguradora constatará ou não
bem como a apuração dos prejuízos' cobertos pela apólice.
2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de adólice de seguro, firmado nÕS'termos da legislação em vigor.
2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela Seguradora npqual setransmite o posicionamento acerca dacaracterização ou
não dosinistra reclamado, bem corno ospossíveis valores a serem indenizados.
2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apól
2.15. Seguro Garantia: seguro quegarante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tom
termos da apólice. |
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro.
2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segu ado.

3. ACEITAÇÃO:
3.1. A contratação/alteração do contrato de segur
representante ou por corretor de seguros habilitado,
risco. I
3.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao pro
da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias par.
recebimento, seja para seguros novos ou renovações, be
3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solT
da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, dur
3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de d
previsto no item 3.3., desde que ajSeguradora indique os fundamento:
taxação do risco.

Imente o contrato de Seguro Garantia.
ades e/ou coberturas de um plano de segura, que estabelecem as

a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que

3forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo

da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores))
ipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação

modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação

dimplemento das obrigações cobertas pelo seguro,
ponsabilizará perante'o Segui

Io da cobertura do seguro, ejque deverá constar da apólice ou

rocedência da reclamação de sinistro.

ce, do cumprimento das obrigaçõps^assumidas pelo Tomador.
nte o Segurado, conforme os

sorrjentb poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu
pro| lostq escritaldeverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do

3.3.3. No caso de solicitação de d
(quinze) dias previsto no item 3.3.
3.4. No caso de não aceitação da
3.5. A ausência de manifestação,
3.6. Caso a aceitação dç proposta
até que o Ressegurado
conseqüente inexist^i
3.7. A emissão da a

4. VALOR DA GARAN

4.1.0 valor da garantia

jnen e, pr Jtoj

mentos complementares, para aná
enso, voltando a correr a par

^3 Seguradora comunicará o fat
crito, da Seguradora, no prazo acitri

de contratação ou alteração d(
jnanifesté formalmente, comunicando aSegura

de cobertura enquanto perdurar a suspensão,
j do endosso será feita em até 15 (quinze) dias,

^tifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação

obre aÃceitaçã^trlião da proposta, contados da data de seu
açõesAu^JmfJíiquem modificação do risco.

tos complementares, para análise e aceitação do risco, ou
_ m3.3..
còmwementare^oderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo

dp pedido de r^vos elementos, para avaliação da proposta ou

a partir da

do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15
fh que se der a entrega da documentação.

), por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa,
a aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro,
resseguro facultativo, o prazo aludido no Item 3.3. será suspenso

dora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a

a de aceitaçao da proposta.

ta apólice é o valor máximo nominal por ela ga antido

ÍESSOR SEGUROS S.A.-CNPI 14.5Z5,684/Ò0qi-S0-CÓD SUPEProlg
neiro/RJ -CEP20Çl91-(X17 • SACMÜO 5211Ó07 • Oiividorla Essori OS
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4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrat') principal ou ndocurhento que serviu de base para ac||6ei)tbç§o do
risco pela Seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modifl :ações, devendo a Seguradora emitir o respectivo endc
4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou nb documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação dp valor contratual, ovalor da garantia poderá acompanhar tais
modificções, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradpra, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO: |
5.1.0 Tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à Seguradora p >r todo o prazo de vigência da apólice.
5.2. Pica entendido e acordado qüe o seguro continuará em vigor me :mo quando o Tomador não houver pagado o prêmio nas datas
convencionadas. j
5.2.1.Não paga peloTomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmíj devido, poderáa Seguradora recorrerà execução do contrato de
contragarantla. | | ;
5.3. Em caso de parcelamento do prêrhlo, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de
fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de
qualquer uma das parcelas, com a conseqüente redução proporcional dojjuros pactuados.
5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à 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.
5.5. ASeguradora encaminhará o|documento de cobrança diretamente aoTomador ou seu representante, observada a antecedência
mínima de5 (cinco) dias úteis, em relação à data dorespectivo vencimeni o. !

6. VIGÊNCIA: |
6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação
30 prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as partícula
contratada. | |
6.2. Para as demais modalidades, a|V{gência da apólice será igual ao prazt Informado na mesma,jestabelecldo de acordo com as disposições
previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.
6.3. Quando efetuadas alterações cie prazo previamente estabelecidas r
aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da apólice acompanha
endosso. | '
6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou n
Seguradora, emvirtude das quais séfaça necessária a modificação davíg<
quesolicitado e haja o respectivo aceite'pela Seguradora, pormeio da em

Ia apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual
idades previstas nas 'Condições Especiais de cada modalidade

o contrato principal ou no documento que serviu de base para
á tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectiv

documento que serviu de base para a aceitação do risco pela
ncia da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde
ssâo de endosso. 1:

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO ECARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:
7.1.A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada
couberem. |
7.2. ASeguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos qóe deverão ser apresfeiib
Sinistro. | [ i | ^
7.2.1. Com base em dúvida fundada ejustificável, aSeguradora poderá solicitar documentação e^u informação complementar.
7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula
17destas Condições Gerais; |
7.4. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, coriiunicará formalmente ,ao Segurado, porescríto..sua negativa de
indenização,apresentando, conjuntamehte, as razões que embasaram su

,B. INDENIZAÇÃO:
5.1. Caracterizado o sinistro, a Seguradora cumprirá a obiiga
uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as p
I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do oontrati
e/ou I '
II - indenizando, mediante pagamento^em dinheí
apólice. [ I
8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:
8.2.1.0 pagamento da indenizaçãojou oinício da
(trinta) dias, contados da data de recebimento do último
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de qu
contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que
8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, qiie

Io descrit:

reali

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a unVcontra
serão utilizados na amortização do pçeyuízo e/ou da muita obje
prazo devido.
8.3.1. Caso o pagamento da Indeni
principal, o Segurado obriga-se a

rtes:

prinóipal, de ^rma a lhe dar co

>5 e/ou

do/6bjeto dc
ento solic

trata o item

orem com

5

o princi;
o da rec

•^Já tiver ocorrido quandl^
' à Seguradora qualq

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:
9.1. O não pagamento das obrig
Gerais, dentro do praz
a) atualização monftá
e

b) incidência de juro
9.2.0 índice utilizado

de Geografia e EstatístI

pecuniárias da Seguradora,
ara pagamento da respectiva obrigação, acarreta

, a partir da data de exigibilidade da obrigação, s

ratórios calculados"pro rata temporls", contado:

RuaViscondede Irhaüma, 83 - Sala ISOl • Centro-iRiode.
íl

ssõ

lodalidade nas Condições Especiais, quando

tos para a efetivação da Reclamação de

conclusão, de forma det

na apólice, até o mo de gpfantia da mesma, segundo

, sob/O sua íntegcalH^esponsabjlí

nuitas causados pela inadi

contrato principal de<íerá ocorrer^deotfo do prazo máximo de 30
tado durante o processo de regulação do sinistro.
.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua

:e atendidas as exigências.

cobertos

itos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será
suspenso, reiniciando suacontagem|a partir doprimeiro jÜia dtilj^ubsequel|/te a revogação dadecisão.

todos os saldos de créditos do Tomador no contrato principal
fnaçã^jia^m\stTO, sem^ prejuízo do pagamento da indenização no

daâpuração dossaldosde créditos doTomador no >
ítre^^e j(|eni)zTsido pago.

denlzação nosiérmos da Cláusula ^e

ndo, no caso de indenização, a data de caracteriz

a partir do primeiro dia posterior ao término do p
a atualização monetária seráo IPCA/IBGE - índicâ de Preços aoConsumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro

ou índiceque vier a substituí-lo, sendo calcul,ado com base na variação positivaapurada entre o último índice

ntrato

as Condiçõé

'do sinistro)

ixado.
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publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado mediatamente anterior à data de sua efetiva iiquidação.
nor at

de im

9.3. Os juros moratórios; contados a partir do primeiro dia posterior
equívaientes à taxa queestiver em'vigor para a mora dopagamento
9.4.0 pagamento de vaiores reiatiyos à atuaiizaçSo monetária e Juros d(
extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais vaiores devidos

10. SUB-ROGAÇÃO: \
10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inac
priviiégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos

Otérmino do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão
postos devidos à Fazenda Nacional.
mora será feito independente de qualquer interpelação judiciai ou

10 contrato.

impiidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e
ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. Éineficaz qualquer ato do Seguradoque diminuaou extinga,em pr ijuizo do Segurador,os direitosa que se refere este item.

11. PERDADE DIREITOS: |
OSegurado perderá o direito à indenização naocorrência de uma ouma ]$ das seguintes hipóteses: (- Casos fortuitos oudeforça maior, nos
termos do Código Civil Brasileiro; I I
ii - Descumprimento das obrigações do'Tomador decorrente deatosou
iii - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, q
anuência da Seguradora;
IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equíparável ao doio praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um
ou de outro; | ' ||
V- O Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
VI - Se o Segurado ou seu representante legai fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que
configurem agravação de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;
Vil-Se oSegurado agravar intencionalmente o risco; II f

I I

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesm
Segurado ou beneficiário, a Seguradora responderá, de forma proporcionai ao riscoassumido, com os demais participantes, relativamente
ao prejuízo comum. |

1
13. CONCORRÊNCIA DEAPÓUCES:
Évedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modaiicjade para cobrir o objeto destecontrato, salvo no caso de apólices
complementares. |

atos de responsabilidade do Segurado;
jâ tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia

14.EXTINÇÃO DA GARANTIA: |
14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de
prazo para reclamação do sinistro conforme item7.3.destas Condições G'erais:

jm dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do

i - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for defir
Segurado ou devolução da apólice; I
ii - quando oSegurado e áSeguradora assim o acordarem;
iii - quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o limite má
IV-quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas qu: Js haja vincuiação da apólice a um contrato principal, ou quando a
obrigação garantida forextinta, para osdemais casos; ou I
V- quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

itivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em
execução docontrato, emconsonância'com o disposto noparágrafo 4s
além das hipóteses previstasno item 14.1., pelo recebimento dfXbjeto d

15. RESCISÃOCONTRATUAL:
15.1.No casode rescisão total ou parcial do contrato,a qualquer
recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições;
15.1.1. Na hipótese de rescisão alpedido da socieo^de Segu
proporcionai ao tempo decorrido; '
15.1.2. Na hipótese de rescisão a'pedido do SeguradO)s^a soe
calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto;

Relação a ser lapHcada sobre
a vigência origíml para
obtenção de prazo^jiOTdias

I 15/36i

I 30/36

45/36

60/365

, 75/365

90/365

105/365

120/365

1135/365

1150/365

'165/365

'180/365

I ESSOB SEGUROS áv^ -CNPJ 14 525.6Ô4'0001.50-CÓDSUPÊPioSk 30 \
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ten\po.

adorai e

% Do Pi êmio

imo de garantia da apólice;

:ontrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a
do artigo 56 da Lei N- 8.666/1993, e sua extinção se comprovará,
5contrato nos termos do art. 73 da Lei ns 8.666/93.

por inicíati\ã do S^urádo ou da Seguradora ecom aconcordância

ta reterá d^^^mio recebido, além dos emolumentos, aparte
edad^ Seguradora reterãrmo máximo, além dos emolumentos, oprêmio

aplicada sobre
original pa^

prazo em.

210/365

225/365

240/365 3
255/365 X

285/365

300/365

315/365

330/365

345/365

365/365

BírDo Prêmio

75

78

83

85

_90.
93

95

98

100

/-O
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15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem :^5.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente
imediatamente inferior.

prazo

16. CONTROVÉRSIAS:
16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuai
I- por arbitragem; ou | |
II - por medida de caráterj judicial. |
16.2.No casode arbitragem, deveráconstar, na apólice, a cláusula comf|romissória de arbitragem, que deveráser facultativamente aderida
pelo Segurado por meio de anuência expressa.
16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado es|
Seguradora por meio de Juízo Arbitrai, cujas sentenças têm o mesmo efe

poderão ser resolvidas:

ará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a
to que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. Acláusula de arbitragem é regida pela Lei 9307, de 23 de seterpbro de 1996.

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

18. FORO:

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no

19. DISPOSIÇÕES FINAIS: |
19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.
19.2. As apólices e endossos terão Uu início e término devigência às 241i
19.3.0 registro desteplano naSusèp não implica, por parte daAutarquh
19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá serverifi
Susep - www.susep.gov.br. I
19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada i
Susep, nome completo, CNPJ ou CFJF.
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.
19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratapas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas
Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso d^ despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da
Sociedade Seguradora.

oro do domicílio deste.

5das datas para tal fim neles indicadas.
, Incentivo ou recomendação à sua comercialização.
:ado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site dd

o site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na

ESSORSE6UROSS^.-CNPJl't.525.68'l'|oo01-50'-GÒDSÜPEP;o|̂ 90 'aneiroyRJ>.CEP,2ÓÓ9Í:ü07 -SAC0S00-521 jOO?-Ouvidoria Essor. 0^1777tMáS'* Atem Imenloao Deficiente Aud/tlvorÜSOO 7074464
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