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PROCURAÇÃO PLIBLICA

Eu, PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ, brasileiro, casado. Empresário, C.P.F. 421.357.453-91 RG.
426335953 SSP-MA, Residente ná Av José Olavo Sampaio N° 02 Lote 02, Centro, Presidente Dutra,

Estado do Maranhão, nomeio e constituo como meu bastante procurador o Sr. GERDSON GASPAR

MORAES, brasileiro, solteiro, CÓnsiiittor em-Licitações, C.P.F 041.046.023-02, R.G. 14130302000 SSP-

MA, Residente na Rua Saturno N°|61, Cohab, Presidente Dutra, Estado do Maranhão, a quem confiro

amplos, gerais e ilimitados poderes para, em nome da outorgante, Tratar de quaisquer assuntos que me

diz desrespeitam e desrespeitam a Empresa PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 15.796.085/0001-33 Inscrição Estadual 12.387.218-9 junto RECEITA FEDERAL DO BRASIL ,

. , iCRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO MARANHÃO, JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO,

PREVIDÊNCIA SOCIAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO, PREFEITURAS MUNICIPAS EM TODOS OS

ESTADOS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA, para fazer negociações, parcelamentos, receber e solicitar

documentos, bem como praticar todos os necessários aq bom e pleno funcionamento, podendo o
outorgado assinar, solicitar e fornecer informações, fechar negócios e concorrer em toda e qualquer

modalidade a processo de Licitações, desse riiodo fazer representada a empresa e dando fé pública a
' \ "'1 ' '

qualquer ato pelo procurador em nome da supracitada empresa, toda vez esta figurar como parte nos

imbróglios e processosque lhedizem respeito a qualquer ténipp, isto é, praticar todosos atos necessários

aofiel e cabal cumprimento do presente mandaisendo-lh6 vedado o substabelecimentos.

"É de inteira responsabilidade

órgãos aqui relacionados quá
^digo Civil ou ocorrência de

artigo 1.316 do Código Civil"

formalmente as instituições financeir

/ògaçâo da^rocuração, conforme pi;eceitua o a

s previsões legai de mandato
1'

- MA, 17 de Novem

OESESiroiçOSPORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS BREU • EPP
CNPJ: 15.796.085/0001-33 " '
Paulo Anterio Coelhade Sá

Titular/Responsável
CPF;421.357.45Í91

RG, 426335953 SsKmA

OU aos

.'feitura Municipal de Sâo João dos:Palos/MA
Comissão Permanente de üdtaçáicPÍ

ONFERE COM OORIGII^L

2*onelo Estrtjudielal di Pr«a. Dutn^AA
RECONHECIMENTO

teontieçoeaukiaiunporÚMELHANÇA de:
P. ACOELHO DESA CONSTRUÇÕES E 8EV1Ç0S EIRELI, neite ato

rapreianttdapor(1]PAULO ANTERIO COELHO DESA

RA •CierevimeA^DriMdi ^
aTOMUn

DATA.-44 I li , lÒTlj Fmidatte Dun^M, 17 du

MIOtElfDESOU

Cmolumentoc R:

Poder Judicàario TJMA
RECRR031575H8VEWFK5PUQYN499,17/11/2021
15:23:56, AtB iai7.Í Paí^e): P.ACOELHO DE 9A
OONSTRUOOeS E SEVICOS EIRELI. PAULO
ANTERO COELHO.... RecFirma- Semelhança Total RI
R$ 5.12 Emol HÇ 4,63 FERO R$ 0.13 EADEP R$ ftlS ^
FEMP 0,10ConaultB emhttpç^WSatinaiuabr

FORTAL CONSTRUÇÕES B SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12:38

AV. JÒSE OLAVO SAMPAIO N®[02 LOTE 02 - CENTI
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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 da comparação deste arquivo digital com o
arauivo de assinatura (.p7s) no endereço:
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FOLMA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratizaçãp, Gestão e Governo Digital

•' Secretaria de Gestão

'i I
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedórés - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRG
(Etnissio conforme art. 17 da Instrução Normat||va n' 03, de 26 abril de 2018)

15.796.085/0001-33CNPJ:
Razão Social: PORTAL

Atividade Econômica Principal:
i í , - JL • ,4221-9/02 - COÍiJSTRUÇAO DE ESTAÇÕES E REpES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

ELÉTRICA

Endereço:

AVENIDA JOSE OLAVO iSAMPAIO, 02 - LOTE 0^ - CENTRO - Presidente Dutra/
Maranhão

:ONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI .

Observaçôfi
A vcn

Este c

Jade das informações poderáser verificada no endereço www.compras£overnamen r.br.
tíficado não substitui os' documentos enumerados nosariigos 28 a 31 da Lei 1993

Emitido çm:\Yll/202Í 15:53 1 de 1
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I Ministério da Economia
Secretaria Especial d'e Desburocratizaçãp, Gestão e Governo Digital

j Secretaria de Gestão
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaramos para os fins previstos na
situação do fornecedor no momento

Dados do Fornecedor
cNPjr Í5j96.08y0001-33
Razão Social: FORTAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI

Declaração
Lei n- 8.666, de 1993, conforme documentação'registrada no SICAF, que a
é a seguinte:

DUNS®: 90^ '83

^—í^ome Fantasia:
' jituação do Fornecedor: Credenciado

Natureza Jurídica: EMPRESÍ^ INDIVIDUAL DE RESfONSABIUDADE LIMITADA (DE
NATUREZA EMPRESÁRIA)

MEI: Não

FORTAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS

Data de Vencimento do Cadastro: 28/12/2021

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrência:

Impedimento de Licitar:

Níveis cadastrados::
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal é Trabalhista Federal

/ Receita Federal êPGFN \ ValidMe
FGTS j Validlde
Trabalhista (http//w<^.ixLius.br/ceniiiito) Validade

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital,

Receita Municipal
VI - Qualificação Econômr^Ein^ceira

Nada Consta

ada Consta

Validade:

Validade:

Validade:

18/01y^2Q22
05/12/2021
01/05/2022

1

25/02/2022
28/11/2021

30/04/2022

Esta declaração è uma simples consmta e não tem efeito legal

Emitido em: l«fil/2021 15:51
CPF-; 421.357.45Í591

Ass:

Nome: PAULO. ANTERIO COELHO DE SA
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasl
Procurádorla-Geral da Fazenda Nacior ai

CERTIDÃO NEGATIVA DEDÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FÉDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: PAULO ANTERIO

CPF: 421.367.453-91
COELHO DE SA

Ressalvado p direito de a. Fazejida. Nacional cobrar, a inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acimaidentificada que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários adrninistrados pela Secretaria
da Receita Federai do Brasil (RFB) e a inscriçõeç em Divida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da| Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito.passív
inclusive as contribuições,sociais previstas nas alíneas
8.212, de24dêjulho de 1991.

L. _.JA aceitação desta certidão está condicionada à verif
ender€ços-<http:/frTb'.gW.cr>Gu-<htíp:^wtf/«.pgfn;gGV.I^;

XÜeflidão erriiUi^ gralbiíâmynte corn tiaso naPoKsiiaC
Emitida às 12:04:42do dia 04/11/2021 <hora e data de
Válida até 03/05/2022.' |
Código de controle da|certidâo: 021E.9719.074C.7B12
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

Dno âmbito, da RF;B e da PGFN e abrange
*a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n'̂

cação de sua autenticidade na Internet, nos

•iijüiiua f^irO/roí r^r «f

Brasília>.



/ ^

FOLHA R°

N° do CPF: 42

Nome: F^AULO

; Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Fisderal do Brasil ,

; j
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

.357.453-91

ANTERIO COELHO DE SA

Data de Nascimento: 06/08/1974
I ;|

Situação Cadastral: REGULAR

Data daJnscrição:''29/10/1995

Dígito Verificador: 00

Comproyante emitido às: 12:02:59 do dia 0^
Código de controle do comprovante: 7493.F

/11/2021 (hora e data de Brasília).
)AA.DB06.DC8C:

Certifico

te documento não substitui o "Comprovante de

(Modelo aprovado pela IN/RFB 1.548, de 13/02/201

foi valida



FOLHA

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NE

DE

LICITANTES I>

(Válida somente com a ap

Nome completo: PAUllO ANTERIO COELHO

CPF/CNPJ: 421.357.453-91

O Tribunal de Contas da União CERTÍIICA
acima identificado(a) NÃO CONSTA d
participar dè licitação na administração públic;

CATIVA

IDONEOS

esentação do CPF)

DE SA

Certifico que apresente certid^ foi validada
ein seu respeçflua^ite emissor

Portaria ne

Rübncã

. que, na presente data, o (a) requerente
'(lação de responsáveis inidôneos para
^ federal, por decisão deste Tribunal, nos

termos do art. 46 8.443/92 (Lei Orgân ca do TCU).

Não constam da relação >mnsultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não
notificados qp teor nos acordãos condenatórios, a,queles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vig^iaexpirado] bem como aqueles cujas apreciações estejam suspens^
de interposiçãoMe fêqtí^o efeito suspeiisivo o|ü de decisão judicial.

Certidão emitida às

emissão.

3:42:50 do dia 12/ validade de trinta,dias a contar da

A veracidade das informações aqui prestadas pode n ser confirmadas no sítio
httPs://contas.tcu.gov.brWds/f?D=INABILITADO

Código de controle da certidão: 0DBG121121134

a ou emenda invalidará esAtenção: qualquer rásui 5 documento.

! I

azao



FOLHA 33^

Improbidade Administrativa e Ipelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que inesta data (12/11/2021 às

Nacional de Condenações Cíveis oor At
j I •

inelegibilidade

13:42) NÃO' CONSTA no Cadastro

[» de Improbidade Administrativa e
1,1,

1 «í •

registros de condenação cori trânsito em julgado ou sanção ativa
I ;1

quanto ao CPF n° 421.357.453-91. Certificotfaliòari
em seu respeçttycLSite emissoi

Acondenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da
inelegibilídade do condenado.

Para consultas sobre inelegibiliclade acesse portai do TSE enhhttD://divülQacandcòntas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pc de ser por meio do número de controle

618E.9964.5FB8.7332 no seguinte endereço: httDs://www.cn .{us.br/improbidade iadm/autentiár certidao.php

Gerado em: 12/11/2021 ã6\13:42:12 CONSELHO N,\CIONAL DE JUSTIÇA i Página 1/1



KiCA

CONTROLADORIA-GERÃL DA UNIÃO

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

Consultado: PAULO A VTERIO COELHO DE SA

CPF/CNPJ: 421.357.453-91

Certifica-se que,jem consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-
Geral da União, NAO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

, I I,

Destaca-se que, nos, termos da legislação vigente, os referidos ci dastros consolidam informações prestadas pelos entes
I

públicos, de todos os Podercs e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamenti rocessos administrativos de responsabilização de entes
privados no Poder Executivo Federai

O Cadastro Nacional de Empresas Inidâneas e Suspensi
j I I \

sofreram sanções que implicaram a restrição de partida
Pública. I

enta a relação,de empresas e pessoasfísicas que
itações ou de celebrar, contratos com a Administração

O Cadastro Nacionalde Empres ihPtinidas (CNEP) apresenta q relação de empresas^que sofreram qualquer daspunições
previstas na Lei n"12.84^013 (Leij^nticorrupçãoJ.

OCadastro de Entidad^^rivadàs seni Fins Lucrativos impedidas fCEPIAD apresenta árelação de entidadesprivadas sem
fins lucrativos que estão ithpedidi sdejcelebrar novos convênios
Administração Pública Federal,
de parceriafirmados anterion

mção de irregularidades t

Certidão emitidaíàs 13:48:36 do dia 12/11/2021 , com

contratos de repasse.ou termos de parceria com a
ão resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos

validade até o dia Í2/U J02l'

Link para consulta da verificação da certidão https://c0rtid0es.cgu.g0v.br/

Código de controle da certidão: 5b3VBFKvtlUww7B30vMj

Qualquer rasura ou emenda in documento.



FOLHA ^

fina-1-de-5-
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ÍRELIALTERAÇÃO VJ° 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA^!

PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
C.N.P.J: 15.796.C 85/0001-33

Pelo presente Instrumento particular, abaixo assinados
empresário, natural de Sucupira do Norte, Estado do Maran
universal de bens.jR.G: 042633595-3 GEJSPC - MA emitid
avenida José Olavo Sampaio n" 170, Bairro Centro, CEP.
Responsável legaljda Empresa: PORTAL CONSTRUÇÕE
José Olavo Sampaio n" 02 Lote 02, Bairro Centro, CEP.65.
Comercial do Estado do Maranhão- JUCEMA, sob o NIRE,
o n° 15.796.085/0001-33, resolve assim alterar e cons
cláusulas: | |
CLÁUSULA PRIMEIRA: 0 Otijeto Social passa a ser.

4221-9/02 - Construção de estações e redes dedistribuíçâÒ deenergia elétrica'; 3812-2/00 - Coleta de resíduos
perigosos; 4330-4/04 -Serviços de pintura de edifícios em áeral; 4211 -1/01 -Construção de rodovias eferrovias
;3811-4/00 -Coleta de resíduos nâo-perigosos; 7711-0/0(|- Locação de autorhóveis sem condutor; 4221-9/03 -
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas; 4321 -
5/00 - Instalação e manuten^o elétrica ; 8130-3/00 - Atividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de
engenharia ; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praMs e calçadas; 4222-7/01 - Construção de redes de
abastecimento dejágua, coleta de esgoto e construções x)rrelatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 -

PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ, brasileiro,
hão, nascido em 06/08/1974, casado com comunhão

em 05/11/2019, CPF 421.357.453-91, Residente na
5.760-000, Presidente Dutra, Estado do Maranhão.
E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com sede na Avenida

60-000, Presidente Dutra - MA, Registrado na Junta
1600129877 em 28/05/2012 e Inscrita no CNPJ sob

lidar o Ato Constitutivo, mediante as seguintes

Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de i
aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 -
Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenar
deágua ;4330-4/03 - Obras deacabamento em gesso e eltuque ; 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de
engenharia civil; 4330-4/02 -Instalação de portas, janelasj tetos, divisórias earmários embutidos de qualquer
material ; 4399-1/04 - Sef;viços de operação e fomedmento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente (^tividade de limpeza de ruasj atividade de limpeza de caixas de água ecaixas dí
gordura, atividade' de limpeza em trens, ônibus, embarpações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte dfe
passageiros - locação de automóveis com motorista; 7730-0/99 Aluguei de outras máquinas e equipamentc
comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (aluguei e leasing operacional, de curti
ou longa duração, de outros tipos de máquinas e equipamentos, elétricos ou rião, sem operador, tais motores,
turbinas e máquínàs-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras, contêineres, outros tipos de
máquinas e equipamentqs); 474T=S^0 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 -

étrico;\^4742-3/00 -Comércio varejista de material elétrico; 4744-0/01 - Comércio
entas;\ 4744-0/02 - Comércio varejista de madeira e artefatos; 4744-0/03 -
lidráullcos; 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e

telhas; 4744-0/05 -Comércio vai sjistafle materiais de consjrução não especificados anteriormente (artefatos de
cimento, gesso, amiantoV forro le msso, artigos e equipamentos para saunas, comércio varejista:''azulejos,
cerâmicas, bombas de ág^ borjpas hidráulicaVboxpVa banheiro, caixas de água, calha^ ^
cimento, divisórias, portas saFmnadas, pisos VVevesrinnentos cerâmicos para consj
armações metálicas); 4744-0/99 Comércio vareji^^enwteriais de constru^b em gerá.

uminação e sinalização em vias públicas, portos e
Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 -
em ; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços

Comércio varejista de matérial |e
varejista de ferragens e/ferran
Comércio varejista,de materiais

[Comércio vareji

E exercerá as seguintes as seguintes atividades:
I ^ \

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de
38.11-4-00 - Coleta de resíduos nâo-périgosos
38.12-2-00 - Coletade resíduos perigosos
41.20-4-00 - Construção deedifícios 1
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias'
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribui
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de á
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00-Obras de terraplanagem [
43.21-5-00 - instalação e manutenção'elétrica
43.29-1-04 -Montagem eInstalado de sistemas eequipamentos de ilumii
43.30-4-01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-02 - instalação de portas; janelas, tetos, divisórias e armários emb
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-C^ Serviços dé pintura de edifícios em geral

a de es

ra construção,
vergalhões e

oto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

ação é sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

de qualquer matenal



ALTERAÇÃO N» 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL D
PORTAL CONSTRUÇÕES

I C.N.P.J: 15.796.0

43.99-1-03-Obras dealvenaria j
43.99-1-04 - Serviços de operação e fórnedmento de equipamentos para&ansporte e elevação de cargase pessoas parauso emobras
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.23-0-02 -Serviço dejtransporte de passageiros -locação de automóvel
49.24-8-00-Transporte escolar | j
71.12-0-00-Serviços dè engenharia |
7711-0/00- Locação de automóveis sem condutor
7739-0/99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e indu
turbinas e máquinas-ferramenta, geradores, guinchos, guindastes e emplit
8121-4/00- Limpeza em prédios é em cJomIcIlios
8129-0/00- Atividades delimpeza' não especificadas anteriormente (aativii^ade de limpeza de ruas, atividade de limpeza decaixas de água
ecaixas de gordura) j j

RESPONSABILIDADE LIM

ESERVIÇOS EIRELI
35/0001-33

>com motorista

Jtriais não especificados anteriormente, sem operador (motores,
adeiras, aparelhos dé usoscomerciais e Industriais, contêineres)

8130-3/00-Atlsridades paisagísticas.
4741-5/00 - Comércio varejista détintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista dé material elétrico
4742-3/00 - Comércio varejista dé material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Ccjmércio varejista de madèira e artefatos
4744-0/03 - Comércio varejista dé materiais hidráulicos
4744-0/04 -Comércio varejista dé cal, |areia, pedra britada, tijolos etelhas
4744-0/05 -Comércio varejista demateriais deconstrução não especificados anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de
gesso, artigose equipamentos para saunas, comérciovarejista, azulejos, terâmlcas, bombas de água, bombas hidráulicas, boxpara
banheiro, caixas de água, calhas parajconstrução, cimento, divisórias, por^s sanfonadas, pisos erevestimentos cerâmicos para
construção, vergalhões e armações metálicas)
4744-0/99 -Comércio varejista démateriais deconstrução em geral.

CLÁUSULA SEGUNDA: | j Altera-se oCapital Rociai de R$ 800.000.00 (Oitocentos Mil Reais) para
R$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais).

CLAUSULA TERCEIRA -]a administração da sociedade c|abe ao sodo, PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ,
isoiadamente, comipodrese atribuições de socio administrador, e autorizado o uso do nome empresariai vedado,
no entanto, em atividades estranhas ao interesse sodai ou] assumir obrigações' seja em favor de quaiquer dos
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou aiienar ben^ e imóveis da sociedade sem autorização de outro
socio. I

CLAUSULA QUARTA - O administrador declara, sob as
administração da empresa/^bAjei espedai, ou em virtude de c
deia, a pena que vede, ainda^ue temporariamente, o ac€

penas da iei, què hão está impedido de exen
Dndenação criminal, ou por se encontrar sob osrefeifos
sso a cargos públicos; ou por crime faUrfíentar, de

prevaricação, peita outsutkomo] rancussão, pecuiato, ou coritra a economia pópúiar, contra o sis'
nacional, contranormas(de|defesã
1.011,§1®do CO).

da concorrênda, contra as ríiações de consumo,'fé púbiica.ou
a fínanceiro

ropnedade. (Art.

Àvista das modifica^
de Responsabilidade LI

is ora ajustada

ííada-EIREL
00 >lida^ o Ato Constitutiva

seguinte redação.
fe Empresa Individual

PAULO ANTERIO COELHO DESÁ, brasileiro
1 iT 'I

nasddo em 06 /08/1974, (^ado com comunh
em 05/11/2019, CPF 421.357.453-91, Residen
65.760-000, Presidente Dutra, Estado do Man
Limitada, sob as seguintes dáusulas:

universa

na aveni

hão. Con

CLAUSULA PRIMEIRA: A

sob o nome empresarial de PORTALCONSTRUÇÕES
Sampaio n° 02 Lote 02, Bairro Centro, CEP.65.76O-00C
15.796.085/0001-33, podeçdo,
do território nacional.

presente EMPRESA il^DI

CLAUSULA SEGUNDA: Á em
I

iPrí
a qualquer tempo, a critéVio'

sresa tem o seguinte objeto

4221-9/02 - Construção dejestações e redes de distribuição
perigosos; 4330-4/04 - Seryiços de pinturade edifíciosem g
; 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 7711-0/00
Manuteptção de redes de distribuição de energia elétfjca: 42

natural de Sucupirado Norte, Estódodb Maranhão,
Ide bens, R.G: 042633595-3 - MA emitid
a José Olavo Sampaio n° 170^^^© Centro, CEP.
titui uma Empresa individual de Responsabilidade

RESPONSABIj^ADE LIMITADA EIRELI, gira
:VIÇOS EIREPfXom sede na Avenida José Olavo
idente Dutrá^ MA; com inscrição no CNPJ sob n®

;, abrir,oú fechar filiais, em qualquerparte

de energia elétrica ;'3812-2/00 - Coleta de resíduos
erai; 4211 -1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Locação de automóveis sem condutor; 4221 -9/03 -
92-8/01 - Montagerh de estruturasmetálicas; 4321-

'ágina^e 5

-EÍREb"



ALTERAÇÃO N° 02 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LI
I PORTAL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS EIRELI

' : C.N.P.J: 15.796.C85/0001-33

33Í 1 \i\
aflinjLAjde

ÊIRELI

5/00 - Instalação
engenharia; 4213
abastecimento de

Montagem e insta ação dè sistemas e equipamentos de i
aeroportos; 4399-1/03 - Obras de alvenaria ; 8121-4/00 -
Construção de edifícios ; 4313-4/00 - Obras de terraplenac
de água ; 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e eltuque ;4330-4/01 - impermeabilização em obras de
engenharia civil ;4330-4/02 - Instalação de portas, janelasj tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer
material ; 4399-1/04 - Serjviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de
cargas e pessoas|para uso em obras; 4924-8/00 Transporte escolar; 8129-0/00 Atividades de limpeza não
especificadas anteriormente (/^tividade de limpeza de ruasJ atividade de limpeza de caixas de água ecaixas de
gordura, atividadel de limpeza em trens, ônibus, embarcações, etc); 4923-0/02 Serviço de transporte de
passageiros - loca'ção de automóveis com motorista; 7739-0/99 Aluguel de outras máquinas e equipamentos
comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador ('aluguel e leasing operacional, de curta
ou longa duração, ^de outros tipos de máquinas eequipamentos, elétricos ou não, sem operador, tais motores,
turbinas emáquinás-ferramenta, geradores, guinchos, guinjdastes eempilhadeiras, contêineres, outros tipos de
máquinas e equipamentos); 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; 4742-3/00 -
Comércio varejlstalde matéria!'elétrico; 4742-3/00 - Comércio varejista dematerial elétrico; 4744-0/01 -Comércio

e manuten^o elétrica ; 8130-3/00 - Àtividades paisagísticas ; 7112-0/00 - Serviços de
8/00 - Óbrás de urbanização - ruas, praras e calçadas ; 4222-7/01 - Construção de redes de
água, coleta de esgoto e construções porrelatas, exceto obras de irrigação ; 43.29-1-04 -

umínaçâo e sinalização em vias públicas, portos e
Limpeza em prédios e em domicílios ; 4120-4/00 -
em ; 4399-1/05 -;'Perfuração e construção de poços

, I . I,

varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Comé
Comércio varejistaide materiais hidráulicos; 4744-0/04 - cd
telhas; 4744-0/05 -jComérçio vjarejista de materiais de cons
cimento, gesso, amianto, forro de gesso, artigos e equipámentos para saunas,' comércio varejista, azulejos,
cerâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box pars banheiro, caixas de água, calhas para construção,
cimento, divisórias, portas sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para construção, vergalhõe^
armações metálicas); 4744-0/99- Comércio varejistade materiaisde construção em gerai.

Eexerce as seguintes asj seguintes atividades:
42.21-9-02 -Construção de estações e redes de distribuição de energia'̂ trica
38.11-4-00-Coletade resíduos não-perígosos
36.12-2-00 - Coleta de resíduos perígdsos
41.20-400-Construção de edifícios j
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - praças e calçadas
42.21-9-03 -Manutenção de redes dé bi^buição de energia elétri
42.22-7-01 -Constru^o de redes delabas^imento de água, colet:
42.92-8-01 - Montagem'ida estruturas metáiiàsis
43.13-4-00 - Obras de tèrrâDienagem
43.21-5-00 -instalação em^utençãd'elétrtca
43.29-1-04 - Montagem|e Insfaiaç^o de sistenjas eequipamentos de ilu
43.30-4-01 - lmpermeabilizaçâ\em otns deengenharia dvii
43.30-402 - instalação beporta^ane^^s, teps, divisórias earmários emb
43.30-403 - Obras deacabamentò^^t
43.30-4-04 - Serviços dèpintura deeí
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

43.99-1-04- Serviços de operação e fórr
43.99-1-05 - Perfuração,e construção de'
49.23-0-02- Serviço de transporte de pas
49.248-00 -Transportejescolar |
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
7711-0/00- Locação de automóveis sem cor\dutor
7739-0/99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos
turbinas e máquinas-ferramenta, geradora, guinchos, ~
8121-4/00- Limpeza em prédios e|em (jomlciüos
8129-0/00- Atividades de iimpezaioão especificadas anteriormente (a
e caixas de gordura) j
8130-3/00-Atividades paisagísticas.
4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742-3/00 - Comércio varejista de matèríai elétrico
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/02 - Cc
4744-0/03 - Oomérciovarejista de' materiais hidráulicos
4744-0/04/somércio varejista de' cal, areia, pedraibritada, tijoj^ etelhas

70 e estuque
5s em geral

rclo varejista de'madeira e artefatos; 4744-0/03 -
mércio varejista de ikl, areia, pedra britada, tijolos e
mçâo não especificados anteriormente (artefatos de

nstruções correlatas, exceto obras de irrigação

açãoe sinalização emvjáspúbiícas, portos e aeroportos

utidos de qualquer material

\

icimento de equipamentos para t ansporte e elevação de (xrrgas
)ços de água

sageiros - locação de

aderas

para uso em obras

Ipecificados anteriormente, sem operador (motores,
srelhos de usos comerciais e industriais, contêineres)

rde limpeza de ruas, atividade de limpeza de caixas de água

mércio varejista de madeira e artefàtos
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4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificac
gesso, artigos e equipamentos pa'ra sàunas, comércio varejista, azulejos,
banheiro, caixas de água, calhas para construção, cimento, divisórias, porf
construção, vergalhões e aimaçõ^ metálicas)
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ócajsital (é) de R$ 1.000.000,00
ato em moeda corrente doiPaís.

I I

CLÁUSULA QUARTA: A empresa ínídou suas atividades
Indeterminado. É garantida a| continuidade da pessoa Ji
impedimento temporário ou permanente do titular, podeni
situação. , I

os anteriormente (artefatos de cimento, gesso, amianto, forro de
erâmicas, bombas de água, bombas hidráulicas, box para
is sanfonadas, pisos e revestimentos cerâmicos para

|Um Milhão de Reais), totalmente integraiizado neste

in\ 3(D/10/2019 e seu prazo de duração é por tempo
jrídica diante do impedimento por força maior ou
|o a empresa ser alterada para atender uma nova

CLÁUSULA QUINTA: Aempresa éadministrada pelo tÍtuiar||PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ, aquem caberá
dentre outras atriíJuições,! a rjepresentação ativa e passiva, judiciai e extrajudicial desta EIRELi, sendo a
responsabilidade dó titular,' limitado ao capitai integralizadoJ

CLÁUSULA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a
administraçãoda empresai por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, p acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou' suóomo, concussão, peculato,! ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional,' contra normas de defesa da concorrên^a, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade. (Art. 11.011, § 1® dó CG).

CLÁUSULA SÉTIMA: O término de cada exercício social s
a apresentação do balanço patnmoniai e resultado econômi

CLÁUSULA OITAVA: Declara o titular da EiRELl, para os
participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalida

irá encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com
:o do ano fiscal.

devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não
1e.

CLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DEDESIMPEDIMENTO
:á impedido de exercer a administração da eO Administrador declara, sob as penas da lei, de que não es

por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
ainda que temporariamente, o| acesso a cargos públicos;! du por crime faiiméhtar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popuiari contra osistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, coritra^ relações de~bonsumo,|fé pública, ou a projiiríedade.

(art. 3®, II, LC n® 123, de to06)i

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEI^ -fOR
Fica eleito o Foro da Comarcãsde Pre^dente Dutra
renunciando-se a quaiquerjoutro(>^4iiulto especial qu
instrumento particular que foi iávradi em uma única via
Comercial do Estado do Maranhão.

• I
. I

Presidente Dutra - MA, 25 de Fevere(ro de 2021

CLÁUSULA DÉCIMA - PORTE EMPRESARIAL
O Administrador declara que a Ernpresà Individual D
Empresa de Pequeno Peite -j EPP, nos termo^a L
que não se enquadra emíquaiquendas hipóteses ^e>

Responsabilidade Limitada ~ Eíreli se enquadra como
Gojnpiementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e

" o relacionadas no § '4® do art. 3® da mencionada lei.

seia.

Vá desti

^er ação fundada neste ato constitutivo,
assim constitujóo, assino o presente

luivamento na Junta

'AULO ANTERIO COELHO DE SA
Titular/Administrador
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Certificamos que o ato da empresa PORTAL CONSTRUÇÕpS E SERVIÇOS EIRELl consta assinado digitalmente
por; I

• 1DENT1FÍCAÇA0D0(^)ASSINANTE(S)ÍÍ|' i
CPF . ' Nome

42135745391 | PAULO ANTERIO COELHC IDESA

1 1
t
1

JUCEMA

«?^.

CERTIFICO O REGISTRO BH 25/03/2021 08:07 SOB N" 20210285664.

PROTOCOLO: 210285664 DE 24/0&/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 121C2j^l8914. CMPJ DA SEDE: 15796085000133.
NIRE: 21600129877. COM EPEIT

PORTAL CONSTROÇÕES E SERVIÇO
S DO REGISTRO EM: 25/03/2021.

BIRBLI

LILIAH THBRESA RODRK^ UES MENDONÇA
SECRETÂRIA-C
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A validade deste doctmento, ee In^reoso, Clca sujeito â conpr <vaçio de sua autenticidade nos res
I I inCormando seus respectivos c6 ligos de verificação. <
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m

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
' ' 1

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DEINSCRITO
15.796.085/0001-33

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
1 CADASTRAI

NOME EMPRESARIAL < |
FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

TÍTULO DOESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FORTALCONSTRUÇÕES E SÉRVÍCOS

CODIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.21-9-02 - Construção deestações e redes de distribuição deenergia elétrica

CÓDIGOE DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
38.11-4-00 - Coleta dé resíduos nãç^perigosos
38.12-2-00 - Coletadé residuos pengosos
41.20-4-00 - Construção de edifício
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manuten^o de rebes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta i
irrigação | I .
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
43.13-4-00 - Obras dé terraplanagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-14)4 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de
aeroportos j |
43.30-4-01 - Impermeabilização em |obras deengenharia civil
43.30-4-02 - Instalação de portas, Janelas, tetos, divisórias e armário
43.30-4-03 - Obras de^acabaménto émgessoe estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de|edirícios emgeral
43.99-1-03-Obras dealvenarià |
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos
uso em obras ' |
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.41-5-00 - Comércio varejistà^fla^inl^s ^ materiais para pintura (Di:
47.42-3-00 -Comércio varejis^de^^terial elétrico (Dispensada *)

DATA DE ABERTURA

28/05/2012

PORTE

EPP

e esgoto e construções correlatas, exceto obras de

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZAUÜRIDIÇA
230-5 - EmpresaIndividual delResponsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí

logradouro \ 1

AVJOSE OLAVO SAMPAI^ \
'\ 1

CEP

65.760-000
1 BAII^

CEÍ^
:^istrito f

1 /

ENDEREÇO ELETRÓMCO
LOBATOLAUBER@HOTMAIL.C

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAçAoCADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESITUAÇAOCADASTTWL I

situaçAo espeoal

uminação e sinalização em vias públicas, portos e

embutidos de qualquer material

ara transporte e ele /a^o de cargas e pessoas para

pensada

NUMEIRO

02

complemEi ro

LOTE 02\

MUNICÍPIO

PRESIDENTE DUTRA

telefone

(99) £179-0063

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL

28/05/2012

DATADA SITUAÇAO ESPEaAL
è*******

/O

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1^863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/11/2021 às 22:41:02 (data e hora de j-asília)' Pagina: jt/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO

15.796.085/0001-03

MATRIZ

COMPROVANTE DEINSCRIÇÃO E DÈ SlTUAÇAO
CADASTRAL |

NOME EMPRESARIAL \ i

PORTAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada ')
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráuiicos (Dispensada *)
47.44-0-04 -Comércio var^ísta decal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construçãonãoespecificadi isanteriormente
47.44-0-99 - Comérciovarejista de materiais de construção em geral (Disperisada*)
49.23-0-02 - Serviçode transporte de pas^geiros - locação de automóveiscom motorista
49.24-8-00-Transporte escolar '
71,12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 -Alugue] deoutras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador ,
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e eni domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANATUREZA JURÍDICA'
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada(de Natureza Emâresári

LOGRADOURO

AV JOSE OLAVO SAMPAIO

CEP

65.760-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NUMERO

02

MUNICÍPIO

presidente DUTRA

COMPLBÍENTO

LOTE 02

DATA DE ABERTURA

28/05/2012

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE
•

LOBATOLAUBER@HOTMAtj,^.COM (99) 9179-0963
.\\ II ;

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (^\ i^ \ \\ •
.

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESITUAÇAO CADAS

aiUAÇAO ESPECIAL

(*) A dispensa de eivaras e licenças e
junho de 2019, ou da legislação
responsabilidade quanto às atividades

DATA DASITUAÇAO CADASTRAL
28/05/2012

DATA DA srrUAÇAO ESPECI

direito doj empreendedor que atendq aos requisitos constantes na ResoluçãoVGSIM nVôl, de 11 de
ípria encaminhada ao CGSIM pelos entes |/ederaf/vos, não tendo a Receita F/aeral qualquer

dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n^1 dezembro de 2018

asíiia).Emitido no dia 03/11/2021. às 22:41:0 Pagina: 2/2



Consulta Quadro de Sócios e Administradores • QSA

CNPJ:

NOME EMPRESARIAL:

CAPITAL SOCIAL

15.":[96.085/0001-33
FORTAL CONSTRUCOES ESERVIÇOS EIREL

R$ll000'o00,00 (Hum milhão de reais)

i-OLHA

KlCA

OQuadro de Sócios eAdmínistradores(QSA) constante da base de dados do Cadistro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) éoseguinte:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

I I

PAULO ANTERIO COELHO DE SA
I I ,

65-Tituiar Pessoa Física Residente ou Dom

Brasil ,1
ciliado no

I I Íl

'ara informações relativas àparticipação no QSA, acessar oe-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Bnhido no dia 18/11/2021 ãs00:07 (data e hora deBrasília).

I



EDITAL DE LIClTACAO

TOMADA DE PREÇO NÍ012/2021

ÀComissão F^ermaneiite de Licitação -CPLl
Prefeitura Municipal de São João dos Patos}- MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N°012/2021

jj FOLHA
I ^k<c:a

DECLÁRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
I I IMPEDITIVO DA HABI

FATO SUPERVENIENTE
ITAÇÃO

A Empresa íjORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP,
inscrita no GNPJ 15.796.085/0001-33. ^tabelecída nãlAv. José Olavo
Sampaio,. n°'02, Lote 02, Centro, Presidente intérmédio de seu
represerítántei legal Sr. PAULO ANtERíO COeLHO DESÁ, pbítador.do RG n°:
426335Ó53 SSP/MAe CPF n°: 42t.357.453-9« sob as penas da
Lei, nos termos do parágrafo 2°,dô:art.V32 da Lei n.° 8.666/93 que até esta data,
não ocorreu nenhum fato superveniente ques|eja impeditivo de sua habilitação
na licitação em epígrafe. . ^

Presidente Dutra - MA, 1S dé novembro de 2021

Ví

FPRTAL CONSTRliÇOESE SE
, 15.796.085/0001-33

-PAULÒÂNTERlOCOELHd I
• - C.P.F. 421:357:453-9

R.G. 426335953 SSP/MA
TITULAR/RESPONSAN

COS EIRELI

j 1PORTAL CONSTRUÇÕES ES
GNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃC

AVJ JOSE OLAVO SAMPAIO N® O
! PRESIDENTE DUTRA-MA

ERVIÇOS EIRELI
ESTADUAL: 12.387218

LOTE 02-CENTRO
EP: 65.760-000



RTAL
imgHi^esüfsisian

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO W 012/2021

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipál dé São João dos Patos
Ref,.: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

«MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
! ÁRT. 7° DÁ CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Empresa PORTAL'CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP,
inscrita no ÒNPJ h" 15.796.086/0001-33, estabelecícla ná Av. José Olavo

I 1 jL
Sampaio, n®.02, Lote 02, Centro, PresjdenteJpjJtra/de seu
representante legal ;Sr.. PAULO ANTÈRIÓ CÕELHO bE SA, portador do RG n°:
426335983 S^P/MA e'CPF n°: 42T:357.453-èl,-D E C LARA,'píara fins do
dispostos nO |inclso;V do art. 27ida,Lel FederaJ^n^^^ de junhò-jde 8693,
alterada pela Lei Federal n°. 9.854 dé 27 de òiltubro de 8699, que não emprega
menor de dezoito anos em tràbálho noturnp. perigoso ou insaíubre e não
emprega menor de (dezesseis anos.

,1 , I , r

Ressalva; emprega menor, .a.partir de quatbrz i anos, na condição de aprendiz
( )\

Presidente Dutra - MA, 19 de hòvémbro dé 2021

TAL^CONSTRU SeSERVlÇOS EIREU
15.796.085/0001-32$

PAULO ANTERIO C0ELH(3 DE SA
C.P.F.421.357.453-é^

- - R.G. 426335953 SSP/MA'
TÍtULAR/RESPdNSAiyEL

I <PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218

AV.i JOSE OLAVO SAMPAIO N® 02 LOTE 02 - CENTRO
i PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000

írOLHA

i—



V k ) MORTALy

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nf 012/2021

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA
Ref..: TOMADA DEIPREÇOS N° 012/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

FOLHA

1 !.. • I
A Empresa PORTAL CONSTRUÇOEÍ

Inscrita no GNPJ n° 15.796.085/0001-33,
Sampaio, n° Ó2, Lote 02, Centro, Prèsidénfé
represeritánte legal !Sr. PAULO ANTERIO.COl
426335953 S,SP/M/|ie CPF n°: 421.357.H53-9:
Lei, .que está enquadrada como'Microemprí
Portè, nos termos da Lei COmplementar||
Complementar n° 1,47, de 07 de agosto de 2(
declarar ocorrências superlores^.„ ,

E SERVIÇOS EIRELI - EPP,
istabelecida ría?iAv. José Olavo
üfra/-MA, ~por intérmèdio de seu
lHo DE SÁ, portador do RG n°:
D EjC LÃRa; sob asípenas da

sa (MÈ)/Èmpresa de Pequeno
n.° 123/06, alterado pela Lei
16, ciente da obrigatoriedade de

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021.

ITAL CONSTRUÇ^S E^EI^ÇO^EIRELI
. _-_ 15.79ffÍ85/0001-3?
PAULO ANTERIOCOELHÍ) DE SÂ

" C.P.F.421.357.453-|l
R.G. 426335953 SSP{MA

TlTULAR/RESPONSAVEL

I i PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
GNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃÒ ESTADUAL: 12.387218-9,

AV. JOSE OLAVO SAMPAIO N® 02 LOTE 02 - CENTRO
. PRESIDENTE DUTRA- MACEP: 65.760-00Ó

Õ

k



MORTAL

ÀComissão Permanente de Licitação - CP
Prefeitura Municipal de São João dos Pato'
Ref,.: TOMADA DÉ PREÇOS N° 012/2021

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2021

b-MA

folha %

/fVBKlCA

DECLARA DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES. APARELHAMENTO
I ! E PESSOA!.

A Empresa |FORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJjn" 15^96.085/0001-33, Utabejed^ ríà^Av. José Oiavo
Sampaio,,.n°rÓ2, Lóte;02, Centro, Presídénfe putra/-I\M, por intermédio de seu
representante legal Sr. PAULO ANTERÍO.COELHO bE.SÁ;,portador.,do RG n°:
42633^5953 SSP/MAe CPF n°: 42'lT357.453-£ 1, DEC_LARA, sob as penas da

pas instalações, dos veículos, dos
íente para realização do objeto da

lei, que por ocasião da contratado,: disporá
equipamentos e do pessoal adequado e sufic
licitação. I • - V: ::r- . '

Presidente Dutra - MA, 19 dé novembro de 2Ó21.

"J5.796.085/0001-33
PAULO ANTEraOCOELHO DE SÂ

C.P.F.421.357.453-èl
R.G. 426335953 SSP/MA

TITULAR/RESPONSÁVEL

1 PORTAL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9
^ AVi JOSE OLAVO SAMPAIO N" 02 LOTE 02- CENTRO

PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



CONSTRUÇÕES ESEI^PÇPS

EDITAL DE LlCI'

TOMADA DE PREÇO

À Comissão Permanente de Licitação - CPI
Prefeitura Municipar'.^de São João dos Pato's - MA
Ref..; TOMADA DE PREÇOS N® 012/2021

iÇÃO
P 012/2021

DECLAtRACÃO DE NÃO VISITA

IA Empresa PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -
EPP, por seij(s) Sócio (s) Diretor (es) ou equivalente, DECL^FiíA, nos termos do
edital da licitaçãoj TOMADA DE pREÇO N" 012/2021, que'por liberalidade
próprio,. NÃO VISITOU O LOÇÂL DA ÒBRA, mas jmesmo assim tem
conhecimento de' todas as condições e eventuais dificuldade para a boa
executo dos serviços, como mão-de-pbfã,''̂ Tnatèriais! de construção,
equipamentos, localização, condições do terreno e acessos, trânsito, condições
gerais para •execução dos trabalhos, assurjiindo assim todos os riscos dele
advindo e que, na-hipóteses de vencedora, não poderá utilizar esta justificativa
para possíveis pedidos de aditivos contratual

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021

TÀLCONSTRUÇQÊã E^ÉRVIÇOS EIRElJ\
15.796.0850001-33

PAULO ANTERIO COELHO DE SA

C.P.F.421.357.453Í91
R.G. 426335953 SSP/MA

. TlTULAR/RESPONSAVEL

, PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI .
CNPJ: !l5.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.3872

AV. JOSE OLAVO SAMPAIO N"* Ò2 LOTE 02- CENTRO
' PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



CONSTRUÇÕES ESei^llÇÒS

EDITAL DE LICm
TOMADA DE PREÇO

AÇÃO
Si° 012/2021

À Comissão Permanente de Licitação - CPJ
Prefeitura Municipal. de São João dos Patqs - MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI 8.666/93

1 FOLHA

Declaro,^ para devidos fins, sopas penas da Lei que o Processo
licitatório ná modalidade TOMADA DE PI^ÇO N° 012/2Ó21 efetuado para
contratação! da Empresa PORTAL CONSTRJJÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -
EPP, inscrita no CNPJ n° 15.796.085/0001-33, estabelecida, na Av. José Olavo
Sampaio.''n° 02,! Lóte 02, Centro, Preslaentè Dutra f MA, destinada a
CONTRATAÇÃO DÉ EMPRESA ESPECIALIZADA PARAA REFORMA DAS ESCOLAS
EDUARDO COELHO MENDES E''FRANCISCQ.SÁ"SdBRINHb NO MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DOS PATOS- MA.

Atendendo jtodos os dispositivos con^táfÍtes~na legislação em vigor em^
especial á Lei 8.666/93 e suas alterações

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021.

F.0RTALCONSTRUÇ
15.796.085/0001

PAULO ANTERIO COEL

C.P.F. 421.357.45:

R.G.426335953 SS

TITULAR/RESPONS

I PORTAL CONSTRUÇÕES
<CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇ

AV. JOSE OLAVO SAMPAIO N<>[0
i PRESIDENTE DUTRA - MÂ

ERVIÇOSEIREU
^3

-10 DE SÁ
-91

SERVIÇOS EIRELI
O ESTADUAL: 12.387218

2 LOTE 02 - CENTRO
CEP: 85.780-000



CO N ST R U ÇÕ es E S ER

EDITAL DE LlCI

TOMADA DE PREÇO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de São João dos Patçs - MA
Ref..: TOMÁDA DE PREÇOS N° 012/2021

®012/2021

FOLHA H°

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO DECRETO N® 7983/2013

!' -1 HV,,
A Empresa PORTAL CONSTRUÇOpS E SERVIÇOS EIRELI - EPP,

estabelecida |nà Áv. José Olavo
Dutra/ MA, por intermédio de seu

represèhtante legal Sr. PAULO ANTERIO COELHO DE SÂ, portador do RG n®:
426335953'SSP/l\^Ae CPF n®: 421.357.453|91^ DECLARA, que cümpre as
regras e os critérios para elaboração do orçajnento de referência da obra de que
trata a TOMADA DE PREÇO n® 012/2021.

inscrita no:>CNPJ 15.796.085/0001-33,
Sampaio, n° 02, Liote 02. Centro. Presidenti

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021.

fALCONSTRUÇOp^SE
15.796.065/0001

PAULO ANTERÍO COEL
' C.P.F.'421.357.45:
R.G.426335953 SS

TlTULAR/RESPONèAVEL

I PORTAL CONSTRUÇÕES E
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇ '̂

AV. JOSE OLAVO SAMPAIO N®

PRESIDENTE DUTRA - MA

HO DE SÀ

SERVIÇOS EIRELI
O ESTADUAL: 12.387218-9

02 LOTE 02-CENTRO
CEP: 65.760-000



COfJ S T RU ÇÕ É S B S et^l ÇÓS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOWIADA DE PREÇO N° 012/2021

^ I

A Comissãp Permanente de Licitação - CRL
Prefeitura Municipall de São João dos Patps - MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

DECLAI^AÇÃO DE QUE NÃO POSSUI §ERVIDOR PUBLICO EM SEU
QUADRO SOCIETÁRIO OU QUADRO DE EMPREGADOS

A Empresa FpRTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇpS EIRELI - EPP,
inscrita no;GNPJ n° 15.796.085/0001733, jestabe^^^^ ria Av. José Olavo
Sampaio,, n? 02, Lote 02, Centro, Presidènte í5ütra/1^, ppnlintermédio de seu
represehtárite legal Sr. PAULO ANTERIO COELHO DE S^, portador do RG n°:
426335953 ,SSP/MAe CPF n°: 421.357.453-91,JP, EÇ„,L ARA, sob as penas da
Lei, ..que não possui, em seu quadro socíeiário servidor público na ativa, ou
empregado!de empresa pública ou desociedade deeconomia mista (Inciso 111,
do Art. 9o da Lei Federal no 8.666/93).

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021

?TAL'CONSTRUÇÕEâ^ SEfTVIÇOS EIRELI
15.7g6:085/000l}33

PAULO ANTERIO COELIhO DE SÂ
"C.P.F.-421.357.45|-91
R.G. 426335953 SSP/MA

TITULAR/RESPONéAVEL

i PORTALCONSTRUÇÕES É SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9

AV. JOSÉ OLAVO SAMPAIO N® 02 LOTE 02 - CENTRO
i PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000 '



FCLHA H°

CONStRUÇÕÉS É s^^l^içbs

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOWIADA DE PREÇO N° 012/2021

ÀComissão Permanente de Licitação -Clj^L
Prefeitura Municipal de São João dos Patps - MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

DECLARAÇÃp DE ELABORAÇÃO INDJePENDENTE DE PROPOSTA
A PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n"*

15.796.085/0001-33, estabelecida na Av. José plavo Sampaio, n° 02, Lote 02, Centro,
Presidente Dutra - l\/IA,|por intermédio de seu representante legál Sr. PAULO ANTERIO
COELHO DE SÁ, portador do RG n°; 426335953 SSP/MA e CPF n°: 421.357.453-91,
doravante denominada Licitante, para fins do disposto'no do Edital da TOMADA DE
PREÇO n° 012/2021, DECLARA, sob as penas da Lei, em especial oart. 299 do Código
Penal Brasileiro, que: '

a) A proposta anexa fói elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o
conteúdo da proposta] anexa não foi, no todo bü em parte, direta ou indiretamente,
inforrnado a,' discutido'com ou recebido de qualquer dÚtrd"participante potencial ou de
fato dá (TOMADA DE PREÇO n° 0'12/2Õ21), porqualquer meio ou porqualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (TOMADA DE PREÇO
n° 012/2021), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; -

c) Que não tentou; por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro participante potencial ou de fato DA DE PREÇO n° 012/2021)

j -quanto a participar |ou não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não ser
indiretamente; cornunicado a ou discutido com áüal
de fato da^(TOMADÁ'DE PREÇO n° 012/202ll) an
refenda k :i

icitan

f) Que
plenos po

eúdo da propdsta anexa não foi, no todo ou em parte, direta
Gebido de ):]ualquer integrante de (c^ãonformádo a, di^eOfil

da abertura oficial d^s pro

[slenarriente ciení
e ihformaçõe

o com ou

Presidente Dutra - MA, 19 de novemb

ALCONSTRUÇO^E
15.796.085/000

PAULO ANTERIO COE.

C.P.F. 421.357.4;

R.G.426335953

TITULAR/RESPOh

ou em parte, direta ou
participante potencial ou

djudícáção do objeto da

isao desta declaração e que detém

RVIÇOSEIREU
33

HODE SÂ
3-91

3P/MA

SAVEL

PORTAL CONSTRUÇÕES g SERVIÇOS ElRELl
CNPJ: 151796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-9

AV. jOSE OLAVO SAMPAIO N® 02 LOTE 02 - CENTRO
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



i FOLí-IA N°_lS3~r ^ ira

^ÓRTAb
CONSTRUÇÔeS Ê SÊR

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N® 012/2021

À Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal ide São João dos PatQs - MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI ENTRE SEUS SOCIOS
SERVIDORES PÚBLICOS EM CARGÓ DE DIREÇÃO/GERENCIA

A Empresa} PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇ,pS EIRELI - EPP,
inscrita no CNPJi n° 15.796.085/0001-33, lestabelecida há Av. José Olavo
Sampaio, n°;02, Lote 02, Centro, Presidénta DÜtFã/ MÂ, por jntermédio de seu
representante legal Sr. PAULO ANTERIO COELHO DE Sá!, portador, do RG n°:
426335953 SSP/IVÍAe CPF n°: 421.357.453-^1, DECLA ÇA, sob as penas da
Lei,/ hão possui Ientre seus sócios seryiàores 'públicos em cargo de
direção/gerência (inciso X, do art. 117 da lei

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021.

)NSTRU56ÉS-e'SE
15.796.085/0001-:

PAULO ANTERIO COELH
C.P.F. 421.357.453

R.G.426335953

TITULAR/RESPONS,

ederal 8.112/90)

WIÇOSEIREU
3

O DESÂ
91

MA

WEL

I PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.798.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218

AV. JOSE OLAVO SAMPAIO N® 02 LOTE 02 - CENTR

i PRESIDENTE DUTRA - MaIcEP; 65.760-000



/ÓRTAli
C O NS T ÜÇÇ ES E S Eiglâ | Ç OS

EDITAL DE LlCITACAOrAÇi
N^OTOMADA DE PREÇO N" 012/2021

À Comissão Permanente de Licitação - CP
Prefeitura Municipal de São João dos Patos - MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

A PORTAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIREL! - EPP, inscrita no GNPJ n'̂
15.796.085/OQ01-33, estabelecida na Av. José Oiavo Sampaio, n° 02, Lote 02, Centro,
Presidente Dutra - IWA, por intermédio de seu representante legal Sr. PAULO ANTERIO
COELHO DE SÁ, portador do RG n°: 426335953 SSP/MA e CPF n°: 421.357.453-91,
DECLARA, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o
local adequado e compàtível para o cumprimentç do objeto, conforme fotos em anexo
do prédio e suas instalações.

Declaro ainda que a empresa dispõe âe escritório dotado de instalações,
recursos hurnanos e mobiliários pertinentes-as sqas atividades.

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:
ENDEREÇO: Av. José Olavo Sampaio, n° 02, Lote (]2, Centro
CIDADE/ESTADO: Presidente Dutra/ MA

CEP:65.760-Ü0Ü

TELEFONE: (99) 98453 9479

PONTOS DE REFERÊNCIA:
DA DIREITA: TOP PIZZÀ
DA ESQUERDA: CONVENIÊNCIA DAS FRUTAS
FRENTE: POSTO PRISCILA

LATITUDE: -5.2805598 / LONGITUDE: -44.496

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021

: 15.796.l}B5ra001-33
PAULO ANTERIO COELHO DE SÁ

CPF 421

PORTAL CONSTRÜÇISiyEpSBRVlÇOS EIRELf
CNPJ: 15.796.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-

AV. jbSE OLAVO SAMPAIO N®'02 LOTE 02- CENTRO
PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000



fülha ri°

MORTAL
CON SJRU çõ ÊS E S eRíailÇ OS

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N° 012/2021

ÀComissão! Permanente de Licitação - CPI
Prefeitura Municipal de São João dos Pato^ - MA
Ref..: TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021

I DECLARAÇÃO CONSOLIDADA

A Empresa ,PORTAL CONSTRUÇÕI •S E SERVIÇOS EIRELI - EPP,
15.796.085/0001-33, pstabeleclda iia Av. José Olavo

Sampaio, n° 02, Lote 02, Centro, Presidente Dutra - MA, por intermédio de seu
representante legai Sf PAULO ANTERIO CcIeLHO DE SÁ;iiportador do RG n°:
426335953 SSP/MÁ e CPF n°: 421.357.453-^^^^^ . '•!

DECLARA, Ipara fins do disposto no inciso XXXlll' do. art. 7° da
Constituição'Federal de 1988, que não emprega menores com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e qualquer empregado
menor de 16 (dezesseis) anos. RESSALVA; emprega menor, a partir de quatorze
anos, na condição de aprendiz ( ).

' DECLARA sob' as penas da lei e do art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93
de 'Licitações e Contratos, vem, respeitosamente, perante Vossa Senhoria,
COMPROVAR AÈXÉQUIBILIDADE DOS I^REÇQS CONSTANTES EM SUA
PROPOSTA, nos térnios do Edital;

' DECLARA sob as penas da lei, que
licitar ou contratar com a Administração Púbí
Lei n^ 8.666/93 de|Lic|tações e Contratos;

inscrita no CNPJ n'

DECLAR

(X) Simples Nac
DECL

( ) Microerri
(X) Microern
nenhum dos

Complementa
( ) Cooperativa
3°, § 4°, inciso VI
( ) Normal.

R\qu(

reáa; (1
imoédi

eclarada INDÔNEA para
os termos do Art. 87 e 88

e o REGIME TRIBUTAÇIO dà LMàpte é;
ona]í;|( )Lucro Real; ( )Lucro Presuhlido; (') Outros:

aLicitante éENQUAD^DA como:
reèndec(or individual (MEI) \ |i/."

E) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), não havendo
entos previstos nos incisos do 4° 'do art. 3° da Lei

3/2006 e art. 14 da Lei Estadual n° 10.j403/2015;
OOP), soFfientêias de cpnbumo, em conformidade com o art.

•3/2006;ia Lei Co plemèntar

DECLARA, sob as j5efíãlièi^de^'ífe^èl, que a empresa está em pleno
funcionamento noiendereço citado acima, sendo o local adequado e compatível
para o cumprimento 'do objeto, conforme fotos em anexo do prédio e suas
instalações. Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de
instalações, recursos! humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos
do Poder Executivo Munlclrfal^exercendo funções técnicas, comerciais, de

PORTAL CONSTRUÇOES"%|SERVIÇOS ElR^LI
:CNPJ: ,15.796.085/0001-33 INSCRIÇÂb ESTADUAL: 12.387218-'

AV. JOSE OLAVO SAMPAIO N® Ô2 LOTE 02- CENTRO
I PRESIDENTE DUTRA - MA CEP: 65.760-000
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CONSTRUÇÕES ESER^bOS

gerencia ou tomadá de decisões, nos termos
8.666/93. I I

do inciso III, art.9° da Lei n®

DECLARA que ponhece e aceita o inteiro teor completo do edital desta
irelto recursal, bem como de que
necessárias para o cumprimento

' 6.938/1981, na qualidade de
referência, que atendemos aos

CONCORRÊNCIA PUBLICA, ressalvando o
recebeu todos os docLimentos e Informações
integral das obrigações desta licitação.

DECLARA sob! as penas da Lei n
proponente do procedimento licitatório em |
critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando
as normas de proteção do meio ambiente. Estando ciente da obrigatoriedade da
apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes
quando solicitadas; como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do
cumprimento; integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução
Normativa n® 01, dej19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e
do registro,
Poiuidoras ou Utilizadas de Recursos Ambientais caso minha empresa exerça
uma das atividade constantes no Anexo 1da instrução Normativa n° 6, de 15
de março de 2013, do IBAMA. Por ser a ejçpressãq da verdade, firmamos a
presente: i ! '

DECLARA que a llcitante FORTAL
EIRÈLI -EPP, Inscntano CNPJ n° 15.796.085|0001-33, estabelecida naAv. José
Olavo Sampaio, n® 02, Lote 02, Centro, Presidente Dutra - MA, possui como

Gestão MPOG. Estou ciente ói obrigatoriedade da apresentação
no Cadastro Técnicq _Federal de Atiyidadèsí Potencialmente

CONSTRUÇÕES E SERVIÇO

sócios (s) Majoritário o{s) Sr(s). PAULO ANTE
RG n®: 426335953,SSP/MAe CPF n®: 421.35,'

DECLARA,' ainda está ciente das

RIO COELHO DE SA, portador do
7:453-91.--

ANÇÕES que lhe poderão ser
impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal,
na hipótese de falsidade da presente declaração.

Presidente Dutra - MA, 19 de novembro de 2021

-

'bRTAL'CONSTKÜÇÕÊS ESER\^ÇOS EIRELl
15.796.085/0001-33

PAULO ANTERIO CÓELtjo DE SÂ
C.P.F. 421.357.453j91

R.G. 426335953 SSR/MA
TITUUR/RESPONSAVEL

FORTAL CONSTRUÇÕES E^ERVIÇOS EIRELl ^
CNPJ: ,15.798.085/0001-33 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.387218-j
! AV. JÓSEOLAVO SAMPAIO N® Ô2 LOTE 02- CENTRO
, PRESIDENTE DUTRA - MaI CEP; 65.780-000
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TRIBUNAL DE CONT^ S DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realÍ2adas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsábilidade
pela veracidade do resultado daconsulta é do Órgão gestor decada cadastro consultado. A
informação relativa àrazão| social da Pessoa Jurídica | extraída do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Braslil.

I I

Consulta realizada em: 22/10/2021 10:52:15

Informações da Pessoa Jurídica;

Razão Social: F,ORTAL GONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 15.796.085/0001-33

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU j ]
Cadastro: Licitantes Inidôneos

Resultado da consulta::Nada Consta

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

ÓrgãoGestor: CNJ
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenaç]ões Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade
Resultado da consulta:' Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgão gejstor, clique AO

Órgão Gestor: Portal ^a Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôn^as e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

I

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

Órgão Gestor: Portalda Transpa
Cadastro: CNEP -Ca|das,tro Nacidjja]? de Empres
Resultado da consulta': Nada Co

Para acessar a certidão o no porml do^gão

unidas

or, cuque AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídma visa atender aos princípios de simplificação e

6
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racionalização dé serviços públicos digitais. Fundamet t
de 2014, Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n°
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

o legal: Lei n® p.965, de 23 de abril
13.726, de 8 de outiibro de 2018,

I I

! I

I I
I I
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

! CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTESINIDfNEOS

o: FORTAL CONSTRUCOES E SE IVICOS EIRELI

CPF/CNPJ: 1^796.085/0001-33

I I

FÜLi-iA _

.i'< A

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA qiJe, na presente data, o (a) requerente
acima identif!cado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos
termos do art. 46 da Lei n® 8,443/92 (Lei Orgânicajdo TCU).
Não constam dá relação consultada para emissão dpta certidão os responsáveis ainda não
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou

I I

Certidão emitida às 00:39:57 do dia 04/11/2021, con
emissão. i I '

A veracidade das informações aqui prestadas pode:
httDs://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:

Código de controle da|Certidão: YJKD0411210039;
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidar^este

apreciações estejam suspensas em razao

le decisão judicial.

validada de tniita dias a contar da

confirmadas no sítio

documento.
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lyiINISTERlO DA ECONOMIA
Secretariai Especial de Previ|dência e Trabalho

Secretaria de Trabalho

!Subsecretária de Inspeção do Trabalho

ICERTIDÃO DE DÉBITOS

' NEGATIVi

EMPREGADOR: FOí^T/SiL CONSTRUCOES E
CONSTRUCOÉS ESERVIÇOS)
CNPJ; 15.796.d85/00'0lJ33

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2021, às
I I

CERTIFICA-SE, de acordo com às informaçc
Controle de Processos cie Multas e Recursos
débitos decorrentes de autuações em face dc

SERVIÇOS EIRELI (PORTAL

A

00h35

es registradas no sistema (^MR -
que, nesta data, NÃO COI^STAM
empregador acima identificado.

1. Esta,'certidãoabrange todos os estabelecimentos do emprega cr.

2. A presente certidão não modifica a situação do emprega
Portaria Interministerial MTE/SDH 2, de|l2 de maio d
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a c

r que constedoy^adastro previsto na
2011, que dlscialina o Cadastro de
dições análogas V de escravo.

3. Conforma artigo 5'§ únicoda portaria^421/2014 do MTE, a certidãoora ihatltufda refletirá
sempre a última situação ocorrida em cad^atroa adminlatrativoa.pelo emitenm, de modo que.
havendo píoceuoa mviados à Procuradoria da Fazenda Nadonal -PFN, quante\a estes, poderá
ser obtida' certidão perante aquele érgar* ' * -
meemoa. ^

visando a demonstrar a situação atualizada doe

4. Al autenticidade desta

http:ywW|W.mte.gov.br/certídao/infraí:oes/de bitos
5. Expedida com base na Portaria MTE n" 1.42

certid poderá confirmada endereço
utilizando código 4luPgWr.

12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Pagina 1 de 1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Previdência e Trabalho

í ' Secretaria de Trabalho
,Subsecretária de Inspeção do Trabalho

Relação de Infrações |Trabalhistás

EMPREGADOR: PORTAL CONSTRUCOES E SERVIÇOS flRELI (PORTAL CONSTRUCOES E
SERVIÇOS) E TODAS AS SUAS PILIAIS.

CNPJ: 15.796.085/0001-33 l

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/10/2021, às 00h36

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
1
1 1

Quantidade de Processos Por Situação:
1 1

Procedentes com efeito para relncidênciarO

Procedentes sem efeito para reincidência: 0

' ' Todos os demais: Não cc nsultado.

Consulta

1. Esta consulta abrange todos os estabeledmentos do empregador.

2. Ápresente consulta não modifíca a situação do empregador que con\te do cadastro previsto na
Portaria'Interministerial MTE/SDH n" 2, de 12 de maio de 2011, que^dísciplina o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores acondições anáí^as ade escravo.

3.'a autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço
http://cdcit.mte.br/lnter/cdcit/pages/ijhfracoes/verificar utilizando o código 41uPt8y.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.

5 -!Será considerado reincidente o empragador infrator que for autuado por infração ao mesmo
dispositivo legal, antes de decorridos OJydois) anos da imposição de penalidade.

çSesTrabalhistas-1.0112.527/2011 -http://cdeltmte.br/lnter/cflcit/pase8/lnf( icoes/ Página 1 de 1
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Improibidade Administrativa e Inelegibilida

Certifico que nesta data' (05/11/2021 às 00|08) NÃO CÒNSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilídade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa
I

quanto ao CNPJ n° 15.7961085/0001-33.

Certidão Negativa

Acondenação por atos de improbidade administrativa não implic^ automático e necessário reconhecimento da
inelegibílidade do condenado. I '
Para consultassobre inelegibilídade acesse portal do TSE em ht|o://divuloacandcontas.tse.ius.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Suaautenticidade podefser por melo do número decontrole
6184.A02F.5603.B711 no seguinte endereço: httDs://www.cni.iug.br/improbidade adm/autenticar certidão.php

I I

Gerado em: 05/11/2021 aklp0:08:31 CONSELHO NAC ONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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CÒNTROLADORIA-GERÁL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGLi-PJ, CEIS, GNEP e CEPIM)
! .1 I

Consultado: FORTAL CONSTRXJCOES E SERVIÇOS EIRELI

CPF/CNPJ: 15.796.085/0001-33

Certifica-se que, em consulta aoscadastros CGU-PJ, CEK, CNEP e CEPIM mantidos pelaCorregedoria-
Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam infonnaçõesprestadaspelos entes
públicos,de todosos Pqderes e esferas degoverno.

j \
OSistema CGU-PJ consolida òs dados sobre oandamento doíjprd^essos administrativos de responsabiliza/çpo de entes
privados no Poder Executivo Federal

O CadastroNacional de EmpresasJnidõnease Suspensas (Cl ISf tpresentaa relação de empresasepessoasfísicas que
ou de celebrar contratos com a Administraçãosofreram sanções que implicarama restrição departicipar de

Pública. I

O CadastroNacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a rt lação de empresasque sofreram qualquer daspunições
previstas na Lei n" 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

V

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidadesprivadas sem
fins lucrativos que estão impedidas^ de celebrar novos convênios, c

^ Administração Pública Federal, emfunção de irregularidades nãt
de parceriafirmados anteriormente.

mtratos de repasse ou termos de parceria com a
resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos

Certidão emitida às 13:47:54 do dia 12/11/2021, com validade até o diail2/12/2021.

Link para consulta da verificáção da certidão https://certtdoes.cgu.gov.hr/
Código de controle da certidão: lS00evQD9bXTYF7JY|w4
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documen

I

^ !' /



ÂPOLICEDIGITAL

Nossas apólices podem ser acessadas diretamente por um QR Code. Aleitura
do QR Code não dispensa a consulta da apólice na página da internet da
,Superintendência de Seguros Pr
(juntoseguros.com).

/ados (www.susep.gov.br) ou da Junto Seguros

FRONTISPiCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA •
: : :

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede ra Rua Visconde de [jJácar, 1440-Centro-
Curitiba-PR , !

] '
Data de Emissão: 18/11/2021 (19:31:15
N° Apólice SeguroGarantia: 10-0775-0293286

Proposta: 3189835 í
Controle intemo (Código Controle): 856152234
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293286.000000

I I

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO jàÃO DOS PATÓS
CNPJ: 06.089.668/0001-33 Al/ENIDA GETULIO VARGAS ISõJcENTRO -CEP:65.665-000 -SÃO JOÃO
PÃTOS-MA ' : '

I

DADOS DO TOMADOR; FORTAli CONSTRUÇÕES ESERVIÇ
CNPJ: 15.796.085/0001-33-AVJOSE OLAVO SAMPAIO 2 L

OS EIRELI

02 - PRESIDENTE DUTRA - MA- LOTE 02:

DADOS DA CORRETORA: |
000002.0.203293-3 AIRAM CÒRRETORADE SEGUROS EPF

Art. 1'-Fica instituí
aplicações(fe

Apóssete cias tVei
SegurosPriva'
de seguro. As
niíneiode p;
prolocotade através
AtendimentoSUSEP: OdOO 0218484.Central de Alerx&nenlo Junto: 0600704 0001.Ouvidoria Junto:060a!6430301.

Documento eletrônico digítalmf

iic'p 10
I Brasil Brás,. , ^

! • Custavo Henrich

Documento eleirôrDCO assinado dgilalm^e
instituiu a Infra - estrutura de chaves PilH

Henrich K" <fe SériedoCepcado: 373F9t!^0
I * Certificado:

nte assinado por

é
RoqueJr.de H.Meio

rmsMRif 2.200-20»1 de24X)ai2001,que
âra-IC|p-6rasiiponSignatáríos(as} Gustavo
7073Rdquede Holanda Meio N°de Sériedo
02A51^4

a Infra - Estrutura deChaves Pttilicas Brasileira-ICP •Brasil, para gÃráhtir aauteiijllcidade, aIntegridade eavalidade juridca rfe documentx i
edasa;£caçde$ habilitadas que uiinzan certiücactos digitais, bem ccfno a re^jZBçSd detransações elelronicas seguras.

emissãodeste documento, poderáser verificado se a apólice ou endossofoi i
larquia Federal responsável pela fiscalização, normatizaçSo e contrde dosmercadc

contratuais / regulamento deste produtoprotocolizadas pelasociedadeI entidad
islanle da apólice / propostaA certidão de regutaridade da societ^ segurad

N."de Processo SUSEP 15414.9001950014-17eif 15414.9001902014-53.

Telamenteregistradono site www.susep.
deseguro, previdência ccmplemerAar aper^
Ijunto aSu^ poderão serconsiiladiB
l^ranle aSUSEP poda ser consuBãi

a eletrônica,das

rsUSEP- Superintendência de
xtalizacSO; resseguroe corretagem

).govl)r, de acordocomo
i.govir.Esteproduto está



N" Apólice Seguro' Garantia: 10-0775-0293286
Propoka; 3189835
Controle Interno (Código Controle): 856152234
N" de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0776 0293286.000000

RRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

: •• I
Garantia contratada

/• 1
^ 1

Modalidade ; I
1 ,

' 1 '
' 1 'J

Limite Máximo de Garantia (L.M.G) Ramo

1 1 1

Licitante í \ 1
i '1

R$8.889,83 0775 - GARANTIASEGURADO -
: , SETOR-PÚBLICO

1 '•

I IDescrição daGarantia: Coberturas, valores è prazos previstos naApólice:

1 1
1

Modalidade e Cobertura Adicional |
/

Importância Segu:

1

ida
Vigência |

i

Início Término

1 1
Licitante ! R$8.889.83 / :i8/11/2021

1
20/03/2022

{

1 1 1
; , Demonstrativo de Prêmio:

1
(

i

Prêmio Liquido Licitante
Adicional de Fracionamentò

O.F

Prêmio Teta

Condiçõesde?
Pagamento::

Parcela Vencimento

25/11/2021

Em ^eiximento à Lei 1274t/ianfo(mamos qjeíndcfem asaliqudas de0,69% dePIS/P
esp6cifica.0(s) va]or(es) acima descnlo(s), é(são) devido(s] nocertâno deslacontratação de

Pagina1 de 16

N® Camê

11657668

R$

R$

R$

9COFINS scoreos prêmios deseguros, deouzídos doestabelecido emlegislação i wwi
(m) sofrer alteraçãc{ões] quando conIrata4(s) ísolat^ente ou em oiira composiçã
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'

C
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ódigo

Controle):856152234
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R
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SEP:05436.2021.0010.0775.0È93286.000000

FRONTISPlCIO
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APÓLICE
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I
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'
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N° Apólicé:Seguro Garantia: 10-0775-0293286
Proposta; 3189835'
Controle Interno (Código Controle): 856152234
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.(Í293286.000000

CONDIÇÕES GERA S

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

CAPÍTULO I- CONDIÇÕESiGERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA-SEGURADO: SETOR P
I '

1
' I

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrlgações'assLimidas pelo tomador
perante o segurado, conforme os termos da apólice e até 6 valor da garantia fixado nesta, e de
acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adiciònalíis) expressamente contratada(s), em
razão de participação em llciiação, em contrato principal pertinente a obras, serviçosr inclusive
de publicidade, compras, cóncjessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados
do Distrito Federal e dos Múnicípios, ou, ainda as obriglações assumidas em função.de:

I - processos administrativos;
I

II - processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, jnscritos ou não, em dívida ativa;

IV - regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este segiro os valores devidos ao segurado, tais
como multas e indenizações', oriundos do ínadimplemento das obrigações assumidas' pelo
tomador, previstos em legislação específica, para cad^ caso.

j

2. Definições: i
I

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, bue representa formairíaenté o contrato de
Seguro Garantia. ' ' ' '

S E G U R O/S

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidadès^e/ou coberturasde um plano de seguro, qiie estabelecem as obrigaçõjes eos direjtoSjdp-part|s'contratantes.
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas avcada mqdaiidade
e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteipm as disposições estabelecidas nasXondições
Gerais. ' i / f \\i. J\--^

2.4. Condições Particulares: conjunto de clá
Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo ibó

Iquer aj
tomador^

|s que alteram, de alguma forma, as Condições
,cada segurado.

ítfe órgãos ou entidades da Administração
que naja um acordo de vontades para a

2.5. Contrato Principal: todo e qu
Pública (segurado) e particulares
formação de vínculo e a,'estipulaç
utilizada.

o de obri^çõe >recíprocas, seja qual for a denominação
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2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na
apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das
obrigações cobertas pelo seguro. |
2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o
segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro,eque deverá constar da apólicé ou endosso. j • j '
2.10. Processo de Regulação de Sinistro; procedimento pelo qual a seguradora constatará ou
não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela
apólice. ,

2.11. Proposta de Sêguroj instrumento
firmado nos termos dá legislação em vigo .

2.12. Relatório Final de RegulaçãoVdocu
posicionamento acerca da caracterizacãc
valores a serem indenizados.

lal de pedido de emissão de apólice de seguro.

jiio emitido pela sequradora no qual,se.transmite o
não do sijiistro reclamado, bem como os possíveis

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Cbncedente.

)s garantidorá, nos termos da apólice, dó cumtjrirfientour

or.

2.14. Seguradora: a sociedade de seg
das obrigações assumidas pelo tomadi

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
tomador perante osegurado, conforme os termos da apólice.
2.16. Sinistro: o inadimplenriento das obrigações do tohador cobertas pelo seguro

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assurr idas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro scjmente poderá serféiita líredlal^ proposta
assinada pelo proponente,' seu representante ou por ' "
escrita deverá conter os elementos essenciais ao exa

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao,
proposta por ela recepcionada, com a indicação da d

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias p
da proposta, contados dá data de seu recebimento,!
bem como para alterações que impliquem mqpificaçã'

(

3.3.1. Caso o proponente do seguro
complementares, para análise e aceitaçi
apenas uma vez, durante ò prazo previsto'

3.3.2. Se o proponente for pe sspa jurídica, a
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orretor de seguros Inabilitado,
e e aceitação do risço. j .

/' (proponente, Drotocob-.que identifique a
ta e da hora de seu recebimento. /

proposta

ra se manifestar-sobre à aceitação ou não
seja para següròs novos.ouTenovações,
do risco. '

a física, a solicitação de documentos
u da alteração proposta, poderá ser feita

V

o de documentos complementares
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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 elementos para avaliação da proposta ou taxação
do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complejnentares, para análise e aceitação do
risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (qujnze) dias previsto no Item 3.3. ficará
suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da 'documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao
proponente, especificando os motivos da recusa. [

» II

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo Jacima aludido,
caracterizará a aceitação tácita,do seguro. ^ f .

U ^ *
3.6. Caso a aceitação dai proposta dependa de contratação ou, alteração de resseguro

^facultativo, o prazo aludido; no, item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se'manifeste
formalmente, comunicando a seguradora, por escijlto, ao proponente, talieventualidade,
ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura eriquanto perdurar a suspensão.

3.7. Aemissão da apólice ou do endosso será feita erri a/é 15 (quifíte) dias, a partir da data de
aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. Ovalor da garantia desta apólice é ovalor máximo! no^qinaj^r ela garantido.
4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecid^ no contrato principal ôu no
documento que serviu de base para a aceitação do rifeco pela seguradora, o valor da garantia
deverá acompanhar tais modificações, devendo a segilradora emitir o respectivo éndosso. 1

' ' I / I I4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de
base parada aceltaçao do risco pela seguradora, em virtude das quais se façá necessár[a a
modificação do valor contfatúal, o valor da garantia| poderá acompanhar tais
desde que solicitado e haja o respectivo aceite pe[a seguradora, por meio c
endosso.

5. Prêmio do Seguro: |

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

modificações,
a emissão de

iora por todo o p :o de

5.2. Fica entendido e acordadò 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 [devidorpoderá a
seguradora recorrer à execução do contrato die contragarantia. \

5.3. Em caso de parcelamento do prê
adicional, a título de custo administrativ
quando houver parcelamento com juros,
uma das parcelas, com a conseqüente redu

..j'

Iser^ permitida a cobrança de nenhum valorV \
•^airnento, devendo ser garantido ao tomador\V\
ilidade de antecipar o pagamento de qualquer \M

roporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para p páj jamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas
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} S E G U R

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

6. Vigência:
I I

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um
contrato principal, a vigência dá apólice será igual ao ^irazo estabelecido no contrato principal,
respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de'cada modalidade
contratada. ,

u . j;
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da^apèlice será igual ao prazo informado na

istas nas Condiçõès-Especiais damesma, estabelecido de acordo com as disposições
respectiva modalidade.

I

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previam
no documento que serviu de basejDara a aceitação
apólice acompanhará tais modificações, devendo a se

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato
base para a aceitaçao do risco pela seguradora, em
modificação da vigência da apólice, esta poderá acc
solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, porm io da emissão de endosso.

•7. Expectativa, Reclamação' e Caracterização do Sinlstj
7.1. AExpectativa, Reclaníação e Caracterização do Sinistro serão especificabas para
modalidade nas Condições íEspeciais, quando couberehi.

elecidas no contrato principal ou
pela seguradora,j.a-vigência da
emitir o respectivo endosso'.

a! ou no documente! que serviu de
e das quais se façá necessária a

ihar tais modificações, desdè que

cada

)eciaií7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão serapresentados para a^efetivação da Reclamação de Sin|stro. |
7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação
e/ou informação complementar. | '

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela prese
prazo prescricionai, nos termos da Cláusula 17 destas'

ite apólice poderá ser realizada durante o
Condições Gerais; / í

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao
segurado, por escrito, sua negativa de indenização, [apresentando,i!|cór^ÍHn^amente, as^fazões
que embasaram sua conclusão, de forma detalhada. ^ '

8. indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradoraíc
máximo de garantia da mesma, segundo
as partes:

I - realizando, por meio, d
continuidade, sob a sua inteç

iprirá á obrigação descrita na apólice, até o limite
ias formas abaixo, conforme for acordado entre
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SEGUROS

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela
inadimplência do tomador, cobertos pela apólice. '

8.2. Do prazo para o cumprirhento da obrigação:
j

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal
deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do
último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo dé'30 (trinta)
dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partindo dia útil subsequente àquele em que
forem completamente! atendidas as exigências. / ]

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos.de reclamação
da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do
primeiro dia útil subsequente a revogação pa aecisão. "

8.3. Nos casos em que haja vincularão dà apólice a i|m contrato principal, todos òs saldos de
créditos do tomador no contrato prinmpal serãd utilizados na amortização do prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização.no.prazo
devido.

8.3.1. Caso o pagamentoda indenização jájvér ocorrido quando da conclusão dá apuração dos
saldos de créditos do torhador no contraio principal, o segurado obriga-sé a devolver à
seguradora qualquer excesso que lhe tenha qido pago.f

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das:obrigações pecuniárias
da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentr^ dô prazo para pagamento da res'péctivatermos

obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigib lldade da obriga
indenização, a data de caracterização do sinistro; e

dafeeguradora, inclusive da indenização nos

b) incidência de juros moratóriòs calculados "pro rata t
posterior ao término do prazo fixado. '

9.2. O índice utilizado para atualização monetária ferá o IPCA/IBGE^XTndlcejde Preçòs ao
Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e, Estatística jou índicè que
vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada eptre^o último índice
publicado antes da data de obrigação de pagamento f aquele publicado-imediatamente anterior
a data de sua efetiva liquidação.

o. sendo, no caso de

smporis", con^t^os a ^rtir do primeiro dia

/

9.3. Os juros moratórios, contados a pai
para pagamento da obrigação, serão er
pagamento de impostos devidos à Fazr

! /
9.4. O pagamento de valores relativos
independente de qualquer interpelaçãc
os demais valores devidos nó contrato^

/
do primeiro dia posterior
valentes à taxa que estiver<,ém vigór.,para a mora do
Nacional.

qtualização monetária e juros de mora será feito
íiàtoirexfrajudiclal, de uma só vez, juntamente com

ao-térmido do prazo fixado

10. Sub-Rogação:
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10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento dal obrigações inadimplidas pelo tomador,
a seguradora sub-rogar-se-á|nos direitos e privilégios dp segurado contra o tomador, ou contra
terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. Éineficaz qualquer ato Ido segurado que diminua qu extinga, em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item. "

11. Perda de Direitos; i

0 segurado perderá p direito.à indenização na ocorrência de uma ou mais'das seguintes
hipóteses: ' ' "

j I

1- Casos fortuitos ou de força maior, nos 1srmòs do Código Civil Brasileiro; •
I > \ I

II - Descumprimento das obrigajçõep do tooiadpr decorrente de àtos ou fatos de
responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações cont)
acordadas entre segurado e tomador, s(

itüais gérantidas por esta apólice, que tenham sido
na anuêrjcia da seguradora; ,

IV - Atos ilícitos dolosos ou;por culpa gra\ e equiparável ao dolo praticados pelo segurado! pelo
beneficiário ou pelo representante, de um i)u de outro;

V - O segurado não cumprir integralmelote quaisquer obrigações previstas rio c
seguro; l '
Vi - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou òmitir de má-fé
circunstâncias de seu conhecimento que configurem egravação de risco de inadimplência do
tomador ou que possam influenciar na aceitação da prqposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;
I I

I

12. Concorrência de Garantias:
I

No caso de existirerti duas ou mais formas de gararítia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em' benefício do mesmo segurado ou beneficiário, á segurádora
responderá, de forma proporcional ao risco asslumido, corrKos demais participantes,
relativamente ao prejuízo còmum. '

to de

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de imais de um Se,
objeto deste contrato, salvo nó caso de a

arahtia na
c( impjementares^

alidade para^cobrir o

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguirj-se-á na ocorrência dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do pr^zo para reclamação do sinistro conforme
item 7.3. destas Condições Gerais:
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I - quando o objeto do contrato principal aarantido pe a apólice for definitivamente reaiizado
mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
í ]

III - quando o pagamento dá indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da
apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculaç
apólice a um contrato" principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para.ps dí

ão da
emais

casos; ou

' "1 'V- quando do término de vigência previsto na apóilcej salvo se estabelecido em contrário nas
Condições Especiais.' i 1 . ' 'i -

I L \ i .i' ^ "14.2. Quando a garantia daiapoiice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia
somente será liberada ou resfituídaapós a execução do contrato, em consonância com o
disposto no parágrafo'4° do artlgb 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará,-além
das hipóteses previstas no item: m.I., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art.
73 da Lei n° 8.666/93.,

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total o\j parcial do contrato, a qualquer tempo, por injjdlafíva do
segurado ou da seguradora é co^ a concordância|recíproca, deverão ser òbsérwadàs as
seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmiorecebido, além dos emolumentos, aparte proporcional ao tempo de^rrldtx | |
15.1.2. Na hipótese,de rescisão a pedido do segurado, a sociedade s^uradora reterá, no
máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado d'e acordo com tàbela de prazo
curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência —| —%-do—] Relação ã ser aplicada sobre a vigência
originai para obtènção de'prazo em dias—|—Prêmio—] originai |S>ara obtenção de prazo em dias

-15/365-

-30/365-

-45/365-

-60/365-

• -75/365-

.-90/365

105/365

•120/365

• 135/365

• 150/365

•165/365 - - -; -V-\" -667o-

.180/365--r l---70%-

• -195/365

-210/365

• -225/365

• -240/365

. -255/365

• -270/365

• -285/365

. ^0/365

-315/365

. -330/365

• -345/365

. -365/365

ii 't-
ítí 1

I—i/o-do—
.Prêmio—
\5

--Í--75%--.
.í|...787o---í

--|-.-85%-^--

20%...

..l-.-98%---

--|--100%--

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constajite do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado
percentual correspondente aâprazo imediatamente inferior. ^ ^
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16. Controvérsias:
' I

I

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação desta
resolvidas:

I - por arbitragem; ou
I i

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem,
arbitragem, que deverá ser fa
expressa.

16.2.1. Ao concordar com
resolver todos os seus litígi
sentenças têm o mesmo efeit

\

16.2.2. A cláusula de arbitrageri

17. Prescrição;

Os prazos prescricionais sãò aquelejs determinados peija lei.

18. Foro:

As questões judiciais entrè seguradora e segurado ^erão processadas no foro do doniicílio
deste.

19. Disposições Finais

19.1. Aaceitação do seguro estará sujeita àanálise dcj risco.
19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24h^as datas pára tal
fim neles Indicadas. ] ' \ j
19.3. Oregistro deste plano na Susep não implica, por parte da AutarquiaS;ncentiyo ou
recomendação àsua comercialização, a 1 ^ j
19.4. Após sete dias úteis Ida emissão deste documento, poderá sei;-verificado^se a apólice ou
endosso foi corretamente registrado no si^a Susep [• www.susep.goy';ÍDr. t /

iuros Dode

> Condições Contratuais poderão ser

rá constar, na apólice, a cláusula compromissória de
ívamente aderida pelo segurado por meio de anuência

desta cláusula, p segurado estará sé comprometendo a
sociedade segu(adora por meio de Juízo Arbitrai, cujas
sentenças proferidas peío Poder Judiciário.

êgida pela Lei n® 9307, de 23 de setembro de 1996.

ser consultada'̂ no site
nome completo, CNPJ ou

19.5. A situação cadastral do coj
www.susep.gov.br, por meiO'do númef
CPF.

19.6. Este seguro écontratado aprimeir^risco absoluto.
19 7 Considera-se como âmbito geográfico das rnodalidades contraídas todo o território
nacional, salvo disposição em cfcntrario nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

16tior de Si
IdeTseu regipfro na Susep,S'

Si

19.8. Os eventuais encargos d( ^dução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no
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® N" Apóliee: Seguro Garantia: 10-0775-0293286
Proposta: 3189835
Controle! lnterno;(Código Controle): 856152234
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0Í93286.000000

CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II -condições!ESPECIAIS DAS MODALIDADES -RAMO 0775
I

I

SEGURO GARANTIA DO LibiTANTE
( I

I ' \
PROCESSO SUSEP n.° 15414.90019

1. Objeto: i
I .

^1.1 Este contrato de seguro garante a
pelos prejuízos decorrentes'da .recusa c.
nas condições propostas noiedital de licita

!
1.2 Encontram-se tambémlgarantldos por este contrato de seguro os valores.das mu
indenizações devidos à Administração Publica em decofrência do sinistro.

! 1
2. Definições: i

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6° da
8.666/93. I r T

ação, até o valor da garantia fixado há apólice,
ador adjudicatárlo em assinar o contrato principal
dentro dò prazo estabelecido.

tas e

.ei n'

I II f

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade Üa Seguradora está restrita aos riscosexpressamente descritos neste documento.; 1 1 ^
II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudícatário em
assinar o contrato principal nas condições propostase dentro do prazo estabelecido no Edita! de
Licitação. j " '

1

3. Vigência:

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

4. Reclamação e Caracterização do Sin

4.1. Reclamação: o segurado co
adjudícatário em assinar o contrato
estabeiecído no edital de licitação,
Sinistro.

í'.i <

a Iseguradora {dá re^sa do^tomador
ás condições pr;òp;ostaj^entro do prazo
" restará oficlàlizàda a'^Reclamaçao do

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será Yiecessária a apresentação dos seguintes \
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.^.1. das Condições Gerais: \

Página 12da 16
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. \
N° Apólice SeguroGarantia: 10-0775-0293286

Proposta: 3189835
Controle Interno (Código Controle): 856152234 |
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0293286.000000

-iümo
V SEGUROS

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;
I I

c) Planiiha, relatório e/ou çorréspondências informahdo os valores dos prejuízos sofridos
e/ou decisão que aplicou as muitas contratua s 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 recusa/inércia e das devidas j|istificativas, se houver

4.2. Caracterização: quandó a seguradora tiver recebic
4.1.1. e, após anáíisei ficar comprovada a ínadimplênc
cobertas pela apóllce^o sinistro,ficará caracterizado,
final de regulação.

5. Rescisão do Contrato de

o todos os documentos listados, no item
a do tomador em relação às obrigações
Jevendo a seguradòra emitir o relatório

5.1. Quando a presente apóiicà^r daucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de
prêmio proporcional. • i \ ^ i" ^

6. Disposições Gerais:
t

6.1. Apresente apólice, de riscas declarados, assibgura o cumprimento das ot3Ínga'ções
diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas nolobjeto desta
apólice, de acordo comia modalidade de seguro-garantia indicada na mesmai não
assegurando riscos referentes a obrigações trabalnisias e previdericiárias, de seguridade
social, indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, bem como riscos
referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, em conformidade corh a legislação
nacional referente ao seguro:;garantia. !

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigênc ia da apólice.
Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquerresponsabilidade. i | {
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^âo hábil acompanhada de laudo circulhstanciado que caracterize ã natureza
do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente
reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente, f

• ' I A /6.4. A validade/cobertura; deste documento está condicionada à-aceitação/rião oposição
do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documénto b segurado
concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclainação quanto à
cobertura desta garantia,se for constatado que o {sinistro ou inãdimplemenlo>coi^atual
se enquadra nos termos do inciso Vl/]^ item 11 - Perda dé'{ Direito,jdas C^ditões
Gerais. / ^ t -v x

I
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® N" Apólicé Seguro Garantia: 10-0775-0293286^
Proposta; 3189835 '
Controle lnterrio!(Código Controle): 856152234
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0010.0775.0Í93286.000000

Devolução de Documento

t •

No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher oscampos abaixo e
enviar para a Seguradora. '

Em conformidade com a cláusula 14- inciso 1, das Condições Gerais, estamos procédendo a devolução do
documento n° 10-0775-0293286

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPALDE SAÜJOAO DOS PATOS

Nome:

RG:

Cargo:

Pámna16dBÍ6
ÁPOLICEDIGITAL



09/11/2021 11:35 Certidão de Regularidade da Susep s' "

»

MINISTÉRIO DA FAZEN

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autclrízada a operar, conforme PORTAFUA 1139, publicado(a) no
D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regirr
Rscallzação Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela

3 de Direção Rscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou
USEP,

Dados complementares é esta certidão atualizada podem serobtidos em www.su5eD.gov.br ou por meio depetição à Autarquia.

Código da Certidão: CRÒ5436_09112Ó21_113508_22B
Esta Certidão é válida por 30 dias,' não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

I I

I I

I I

I I

Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2021.

<®

https:/Avww2.suse|Mov.br/8afe/menumercado/certidoes/emíte_certidoes2_2011.asd?entcodigo=054368ie'ntcgc=B494B1570D0133
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3A r OOVBSíO 00
FÁCILIxaranhAo

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado'de indústria e comércio - SEINC
Junta Comercia! do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SÍMPLIRiCADA

Sistema Nacionã^í de Registro dè Èmpresas Mercántls>SINRÈM'
1 I I I '

Certificamos que as informações abaixo constam dos doa]men|ps arquivados j

t MPRESA j GOVERNO DO
FACILimaranhao

Noirte Empresarial: FORTAL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS EWEU | '
H 1 J 1

Natureza Jurídica: Empresa Individual deResponsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) Q ' ;
Protocole: MAC210t545528

NIRE (Sede) CNPJ i I 1 Arquivamento do Áto Início de Atividade
21600129877 15.796.085/0001-33 f Constitutivo 28/05^012

, i ] 28/05/2012

Endereço Completo , | {
AvenidaJOSE OLAVO SAMPAIO, N» 02, LOTE 02; CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000

bjeto ;
' :-í21-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES EREDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETFjilCA 3812-2/00 -COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 4330-4/04 -
SERVIÇOS DE PINTURA DEEDIFÍCIOS EM GERAL 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3811-4/00- COLETA DE RESÍDUOS NAO-
PERIGOSOS 7711-0/00 - LOCACAO DEAUTOMÓVEIS SgMCONDUTOR 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DEREDES DEÒISTRiBUiCAO DEENERGIA ELETRICA
4292-8/01 -MONTAGEM DE ESTRUTURAS MET^ICi^^4321-5/0Q -INSTALAGAO EMANUTENÇÃO ELETRICA 8130t3/00 -ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 7112-
0/00 -SERVIÇOS DE ENGENHARIA 4213-^0 -ÒBRA3 DE ÜRBANIZACAO -RUAS, PRACA^ ECALCADAS 4222-7/01 -CONSTRUÇÃO DE REDES DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DEESGOTO ÊÒONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 43.29-1-04 - MONTAGEM E
INSTALAGAO DE SISTEMAS EEQUIPAMENTOS DE ilUMINAGAO ESINAU2ACA0 EM VIASÍPUBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS 4399-1AO • OBRAS DE
ALVENARIA 8121-4/00 -LIMPEZA EM PRÉDIOS EEM DffiMICILbs 4120-4/00 -CONSTRUCÁp DE EDIFÍCIOS 4313-4/00 -OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4399-
1/05 -PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE PÔCOS DE AGUA 4330-4/03 -OBRAS DE ACAB/^ENTO EM QESSO EESTUQUE 43394/01 • IMPERMEABILIZAÇÃO
EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 4330-4/02 AJNSTÃLACAO DE PORTAS. JANELAS, TETOS. DIVISÓRIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER
MATERIAL 4399-1/04-SERVIÇOS DE OPERAC^ EFORNECIMIENTO DE EQUIPAMENTOsfPARATRANSPORTE EELEVACAO DE CARGAS EPESSOAS PARA
USO EM OBRAS 4924-8/00 TRANSPORTE ESCÒDAr1812^/00/ATIVIDADES DE LIMPEZA I^AO ESPECIFICADAS AI4TERI0RMENTE (ATIVIDADE DE UMPEZA
DE RUAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS D^GUA BC^XAS DE GORDÜRATÁfiVIDitDE DE UMPEZA EM TRENS, ÔNIBUS, EMBARCAÇÕES. ETC) 4923-
0/02 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO&^OcWaO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 7739-0/99 ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAIS NAÓ' KPÊfflFICADOS /VNTERIORMEIVITE. IeM OPERADOR (ALUGUEL ELEASING OPERACIONAL, DE CURTA
OU LONGA DURACAO, DE OUTROS.TIPOS DE;MAQU1NAS à EQUIPAMENTOS, ELÉTRICOS OU NAO, SEM OPERADOR. TAIS MOTORES. TURBINAS E
MAQUINAS-FERRAMENTA, GERADORES, QUINCHÒS, GUir^ASTES ÉEMPILHADEIRAS, ÔÒNTEINERES, OUTROS TIPOS DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS)
4741-5/00 • COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MÁTERIAiaPARA PINTURA 4742-^00• QOMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4742-3/00 -
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 -bOMERClÒ VAREJISTA DÉ RÈRRAQENS EFERRAt^ENTAS 4744-0/02 - COMERCIO VAREJISTA
DE MADEIRA EARTEFATOS 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATÉRIAIS HibRAULICÓS 4744-0/04 • COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA. PEDRA
BRITADA, TIJOLOS ETELHAS 4744-0/05 • COMERCIO VÃRÉJICTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ARTEFATOS
DE CIMENTO, GESSO, AMIANTO, FORRO DE GESSÒ, ARTIGOS EEQUIPAMENTOS PARAIIsAUNAS. COMERCIO VAREJISTA, AZULEJOS, CERÂMICAS,
BOMBAS DE AGUA, BOMBAS HIDRÁULICAS. BOX f^ARA BANHEIRO, CAIXAS DE AQUA, CÂLHAS PARA CONSTRUÇÃO, CIMENTO, DIVISÓRIAS, PORTAS
SANFONADAS, PISOS EREVESTIMENTOS CERÂMICOS PÁRA CONSTRUÇÃO. VERGALHOES EARMAÇÕES METAUCAS) 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA
DEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO EM GERAL' 'j '

{'apitai ' 1
'Vi$ 1.000.000,00 (um milhão reais) | |
Capital Integrallzado '
R$1.000.000,00 (um milhão reais) | \

í ^ " y '

. 1
' 1 ' ' . 1 .

i Porte '
ERP (Empresa da Pequeno

^ Porte)

Prazo de Duh^o

Titular 1 1 .J, , L
Nome [ CPF X's-'' ' ,
PAULO ANTERIO COELHO DE SA 1 421.357.453-91 ' V /

1 \ Administrador lnícIo'do^andato Término do Mandato
\ \®| 21/01/20l\ indeterminado

Dados do Administrador 1 jj " - l
Nome ' CPF " ^- -V
PAULO ANTERIO COELHO DE SA i 421.357.453-91

1 3

'Y"' -—j|'' Início do Mandail ermino do Mandato

ndeterminado

último Arquivamento 1 ' \ I \ '
Data Número j Ato/eventos | \
15/06/2021 ' 20210807563 310/310-OUTROS DOCUMENTOS Dfi', '

1 1 INTERESSE DA EMPRESA/EMPRESÁRIO

Situação
ATIVA

Status V
SEMSTATUS\ .

t i I I
; Estacerlldâo foi emitidaautomaticamente em27/10/2021, às 11:11:38 (horário de Brasília).

Se Impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empre^afacil.ma.gov.br, com ocódigo NPVHJSMN.

Lilian Theresa Rodrigues Mi^ndonça
Secretário Geral

Idel



CK/CCSAtoOVERNOOO
FÁClU

Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado'de Indústriae comércio- SEINC
Junta Comércio do Estado do Maranhão

iCERTIDAO ESPEdiFICA

Sistema Nacional de Registro de Èrnprésas Mèrbãntis • SINRÉM

Certificainos queas informações abaixo constam dosdocumenbs arquivados
nesta Junta Comercisd e são vigentes na data da sua expjedição.

f-OLÍ-íA M"

tMPRESAleOVERNOOO |
FACILImaranhao:

Certificamos que FORTAL CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS EIRELl |
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue: |

Proiocolo: MAC2101545557
1

NIRE 21600129877

CNPJ 15.796.085/0001-33

1 1 j 1'
i 1 1 i '

Situação
ATIVA

Status

SEM STATUS

VidereçoCompleto JOSE CLAVO SAMPAIO, N? 02, LOTE 02;,^NTRO • Presidente Outra/MA • CEP 65760400

Ato

310

223

002

002

310

223

307

002

002

002

223

002

002

223

;23
23

_23

002

223

223

223

223

002

315

030

MA

Número |
20210807563 |
20210437600 '
20210285664 |

2020Ò446622 |20200336231 |
2C200336215 i

20191128074 |

20191126031 I

21600129877 |
21600129877

20190258918

20190039701
1

20171174550
t

20180004697

20170217213

20160216133

20151136815

20150308752

20140830774

20130883468

20130551422

20130105619

20130013447

20120335751

212Ò0785106

ulvamentos Posterlorás

15/06/

06/2020

27/05/2020

26/05/2020-

30/10/2019 •

30/io!eoi9, ^
30/10/2019 r'"
30/10/2019/ •

15/04/2019 "V- --
01/02/2019;.

13/04/2018 ' • 1

08/01/2018

. 13/01/2017-

• 13/01^016'

•"!Í5/o7/2oi5:-.:r:
'.04/05/2015

\ 08/01/2015 ,
•\09/01/20Í4' y

'22/08/2013 -V'
- 19/02^013'

21/01/2013

28/05/2012

28/05/201

Descrição '

OUTROS DOCUMEhfTOS DE INTERESSE DA EMPRESA /
EMPRESÁRIO i ''
BALANÇO , '
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/
EMPRESÁRIO '
BALANÇO I ''
REENQUADRAMENTODE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
TRANSFORMAÇÃO "

ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

BALANÇO !' '
ALTERACAO DE DADOS(EXCETONOME
EMPRESARIAL) | ,
ALTERACAODE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) j ''
BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO

BALANÇO . ;i
ALTEf=tACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) i "
BALANÇO

BALANÇO ' •

BALANCÒ •-
BALANÇO ' , •
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL)
ENQUADRAMENTO DE MICROEMF ESA

CÓIITRATO

às 11;11:49 (horáriode Brasília).
ia.gov.br, com o'código ^A3ID

' Esta certidão foi emitida automaticam

Se impressa, verificar sua autenticidade no ht

LillanTheresa Rodngues Mefidonça
Secretáriofa) Geral
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Data da consulta: 05/11/2021 C

Identificação do Contribuint

CNPJ; 15.796.085/0001-33

A opção pelo Simples Naciona

Nome Empresarial: PORTAL

Situação Atual

3:10:42

f

b - CNpj ftlatiiz
ti :

e/ou SIME] abrange todos os estabelecimentos da emp: ísa^

CONSTRÜCOES E SERVIÇOS EIRELI

Situação no Simples Nacional: Optahte pelo Simples Nacional desde 01/01/2014
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

"períodos Anteriores

Opções peio Simples Nacíon riodos Anteriores: Não Existem

Enquadramentos no SiMEI em períodos Anteriores: Não Existem

I 1 [
I 1

' ' Eventos Futuros (Simples Naciorjal)
Não Existem

I

1 1

' Eventos Futuros (SIMEI) | |
"... Existem I

B9BBÍ

L


