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PHOENIX EMPRE^DIMENTOS E ^

SERVIÇOS

Comissão Permanente de Licitação
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'"O n° . O

Tomada de Preços n®. [012/2021
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edenciamento

EMPRESA: PHÇEN']*^;
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P^OENiX EMPREENDIM^OS ESERVIÇOS

PROCURAÇÃO

phoenixempredlmentos@outlook.com

Ç

PARTICULAR

A En^resa PHOENIX EMPRENDIMENTOS
as'tabelecída !à' Rua do Caj
Cajuí Cidade de Can^anheci'
31 •457 . 905/0001—19, por xn'ke
legal o(a) Sr(a)
Carteira de ikent
N®641.165,143-49
DAR AMPLOS PODE

ARAÚJO PÒRTAdIoR
605.085.143-39 |
domiciliado no : b
quem dou axi^los
Públicas como |
CONCORRÊNCIA PUBLICA
Órg
os

Dec

venl a part^-cipar
Obs: document

3ipal,

Válid

SigleidV Abre
RS: 232671,,- -

CPF;641.165.143-49

I , En^resário
PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

.457.905/0001-19CARTORIO OFICIO UNÍCO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. JoséSarneyn* 531 -CEP;6S805-000 •FonaloíaclbsNDgueírss-MA

TeL: |99]3S3M116 (Fixo) / 99849-4720 O • 98848-:4601
E-mail: caitoria.forta102a.ina@gn)ail.coin

Poder Judiciário TJMA.-Sélo!-
AUTENT031302L8J7KUKKZUnXNlJ40,-'
10/11/2021 15:35:08, Alo;írrl3.18,
Total R$ 5,12 Emol Rt-íí^éS-FERC--;
RS 0,13 FADEP RS 0,^18 F^EMP RS:]/

^ 4^1 I0,18 Cônsul te em
https://se Io.tj ma.j us

li

PKEENDIMBNZOS É SERVIÇOS LZDA-
C&ntaxihede

?J: 31.457

MA

E SERVIÇOS LTDA-ME
10 Letra B Bairro

inscrita no CNPJ
o de seu representante
gomes; portador<a) da

7194-0 SSP-MA e do CPF
TA PROCURAÇÃO PARTICULAR

HELTON MARCELO DA SILVA

038658622020-0 E CPP:
teiro. Residente e

idade de Colinas -MA , a
participar da Licitações

PBfflÇOS, PREGÃO PRESENCIAL,
MODALIDADES Junto a gualquer

E

LicKaçâo

9i 01

2021.
o m

LTDA-ME

M .a o
U) « s

n PI

•n w

o u

9 S

r'"" que aprneníe foto!
upeesentação fiel'do docu
F̂e-Fortaleza dos Wogueir!

Rua

MR

Cajul -

A^.-ld Inscrici x> Estadw 12.575.507-4 . \
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão eGoverno Digital

Secretaria de G

CNPJ:
Razão Social:

I I

Sistema cie Çadastramento Unificado

Certificado de Registro C
(EmiísSo conftjrnie art. 17 tia InstruçSo Normati « n* 03, de 26 abril de 2Óia)
31.457j90V0001-19
PHOENIX EMPREENDIMENTOS

,1

Atividade Econômica Principal: i
4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

sstao

de Fornecedores - SICAF

adastral - CRC

E SERVIÇOS LTDA

Endereço:
RUA DO CAJUI, 10 -LET^ B-CAJUI -Cantanhe Ic / Maranhão

ObicrvaçÔcf:
Averacidade du taformoçôcs poderá ser vciiJlcada no endereço www.co
liste certificado nãosubstUtii os documento» enumerados no> artisos 28

' ••'-'im: 26/01/2021 16;51 [ í

npras£ovcriiatnciitais.{>úv.ln.
a 31 da Lei n* &.666. dc 1993.
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ÍÍS*^*3idomicfltoIa ^a rs] o . , ESE^

C«u,u,. ,.:ASooiec^^. pa^saata, como objeto eocl^,
coleto^tosSde

aaâfmeJnr«ffi'^i%^» ^.-a , aw g»

I IAvista as modifioaçeaa ora àj^as. consolidada oCont
iutosi

Uo Sol

WQèRÍQ RP-i.^ ni i^ppgy^ QUOTAS
90.000SfGLglpyAbREu áoMpã

OOOiOOO

VALOR

000.00
610.000.00



' ^

AtTBRAçAO EC0N80UDAç;p CONTRATUAL W02
DA8,OOIEO«ÉUMn-AI«N.HOB«XEHPflL,o»^

^pondem ,^8 todos
«GI-SDriABREU Q0ME8. cornos

5estranhas ao Interesso wclal oíT^mir nhn ISf ®'"P"8arta'. vedado, no entanto

crâ«aüta5-í OObjete social ô: «
4120-4/00- Construção de edifícios;
3811^.coleta da resLos nSo perigosos;
3812.2^00-coleta de resíduos perigosos;
4Z1Um .consfraçao dl rpdovlaseferrovias:
4213^. Obras de urolnfciçao -raes. praçaseoalJas; ^
4221.9/03.raanutençfio<|a4desded,s.ribu.ç9odeeneLelétrica; \ j
coiTBlalas, exceto ob^e'deTrr^a^or '̂'̂ '̂ ™"^ ''® «sgl^^nsIroçOee
429Mmi.construção dejlnsiajaçces esportivas ereojivas: ^ \
estradas vlc^^)f e^senhana civis nflo espectfle adasanferiomier^ (construção de
4313-t/OO -obras do teraplanlsem;

refrigeração; ® sistemas centrais le ar condicionado, de venUIaçao ede

vias públicas, poltosTaero^ortl^" sistemassequlppm intos de ttumlneçaoeal^çao em
4399.1/05-perfuraçãoecotjs4çao de poços de agua;
8835^01 -comércio atacadlstejide égua mí^i;
4723-7/00-comércio ;Varejlsta de bebidas:
4741-5100-comércio varejista d| tintasemateriais para pint ira;
4742-3/00 -comárolo varejista de material elétrico; ,
4744-0/03-comércio varejista dé; materiais hldráulleos;
474441/99 -«mérolo varejisié de;:matertals de construção eirl geral;
4923.0/0í^n4ço de trpnspcjrts de passageIro84oeaçâo de rutomóvols «m motorista-

, y í i '

í//

°_S2Ü_!
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|A1.TBWçAOECON5OLI0AÇ^ CONTRATUAL ll. 02
sUto. UTO..

t. !7112^/00.senjlços tiè engenharia;
77114/00-tocado de,Um6velB eem condutor;

$230-0/02 eaciao^ * ®^osíçOe8e festas,•casasdefestas aevantos: SOOl-g/OS-ath/idflHo ^
4780^/89. comércio vaJltefe. ,r T eflumlnação;
fiinerérios,.

Asoledade jntotou suas ^ ^

Bntanto.emaDv/dade9esr^hM aainte°®''*'® ®'" '"''"^WeB^bBMs ""^"1" "°™
Cláusula 8- AO to • ® "O

»»»"'». xsrsKsnstftts

»sS:síS!.ar

rSr" ---te•«« «n,2S.i "»™"•«»«"U. =«0. =m.„.. „
Cláusula 12^ Ofi ' ' I '

L
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LTDA"

•«Kfi&ISdíSS.fc**'"™' 9ara oexercfdo dqcumprímento dos dlmltos

Sâo Luía/Ma, 02 de Warço de 2021.

SígíeldyAfareilGomes

Rogério Reis Quaresma

1 I



ministério DA ECONOMIA
S8cra(arla Dfgtoi

D8par.am8n,o:Naç,o„a.deRe3,a.oEn.prosarfal >integração

etronica
ASSlNATUfMgi

':í.'BK'Ca

Páginfewe 6

Certificamos quo oato da
cíiglfcalmentô pon

ESERVIÇOS LTDA consta
â6sfnddo

i

CPF

^5103466377

04116514349

66492220382

gOSERlO REIS QUARESMA
gIGLEIDY ABREU BÓMRg
yRWJADA SUVA COSTA

^^lidada

Siascssar,'-
™|!2SSiá,1 '̂̂ "S,S22'"'í»-

«Oi R» ioíiooaeooo.

peruta



CNH Digital j
Depanamento Nacional de Trânsito

Ht i'tini ICA rLorüArivA oo íikasii.
uf.!»!! mn i>* ifji VAI viriiii.KA •
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I t< II If \ kA< lOSAI Ul HA kll II Al Ali'

1

t »»«

i!HiáS^45
lllitSflSAK
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01 t^ODE

O tcumentoassinado com cèrlificadodlolta) em conformidade
cc ma Medida Pmvisória n°2200-2/2001.,SuayaUdáde poderá

r confirmada pormelo doprooramá Assinadòr Serpro.
•! •

AtorlentB^es para Instalar pMsInador Serpro e realizar o
VI lldação do documento dlgh^ éstflo disponíveis em:

inpdAvvw.serpro.Bov.br/a$5lna(tor>dIoItaI >. opçfio \^dar
slnatura. •>

SERPRO/DENATRAN



Pjgital
Depa^entó:NãcÍDnardeTransito

'ptmi
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jr-UUn.-A

ÍR-CODE

':^'V

«rtilcadõÍJ%fâ:emconfoíniUQdè
'̂,2?0o;2/200l.SuávaMaSepodèrà'

ĵ^.OfÍA^r.fnstodo^^oflramoAssIr^^^
ÍSÍÉSS^l®P^;'"stalíúK4sínádorSéVpr&e^^tf cíífl^ól.esfflddlsponfvcíséfnjí

.
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21/04/2021

brasíl
"(HTTPssyeQÍ^g

Ministério daFi

/lOCPP

?anda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

I

N'doCPF:e41.lé5.j43wW
I ;

Nome; SíGÚEIDyÁbíÍeu GOMESi ']

OatadeNasdmenfi 18/07/1980
i ilI ;

situação Cadastral: REGULAR

i ,1 IData da Inscrição; za/iafiggal
1

DigitoVerfflcado^ 00 '

folha n°

JT/m^cA

ora Gdata de Brasflia)

4.C53B

cumento nãoisubstltul o"Comprovant

Mf/CPF/impressaoComprovanle/CQn
' d© inscrição no CPP*

sultaimpressaoiásp).
/

uacQo/CoMünaPubl/caSdbi/í

o/



21/04aC21

I I

Çomprovanle de Situação

N® do CPF; 051;034.d63-77

Nome; ROGERíO^EIS QUARESMA
Data de Nascfmanlcj: 21/10/1390
Situação Çadasb-jal: REGULAR
Data da Inscrição: o^/ii/2o08

Digito Verificadon 00'

'Bdastral no CP

hüLHA

prov^SJ^Sr^atadaS.aOla).

Esta documento rjâo substitui o
(Moí ^iO|aprovado pela IN/ftF8 n° 1^8,

íe 13/02/2015,;



FOLKA

COMPROVANTE DE INSCRlçAO EOE SITUAÇAO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira osdados deIdentificação daPessoa Jurídica e,se houver q
atualização cadastral! í ;l

I

Ainformação sobre o porte que consta neste comprovante é a deci

alquer divergência, providencie junto à RFB a sua

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASII
I

CADASTRO NÁCIONAL DAPESSOA JURÍDICA

rada peio contribuinte.

1 '1

31.497.903/0001.19
MATRIZ

COMPROVANTE DEINSCRIÇÃO E DESITUAÇAO
j CADASTRAL

EiÀU5EU£RTliU
10/09/3010

PHOENa EMPREENOOIENTOS E SERVfCOS L.TDA

m.fl BfliâttaaEeiug.Tgy6uekumuví—
PHOENK EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

COO»OOIWtC»<IÇ*OO»AIMaA0ttCOhOMCAMt«dAiIiL~
4t.204.00-Conitruffto(>fln]ineIoa 1

zsBsanticiGTBrOTSfiVBZRnRfiBnzmzrosBgaÃS
30.11440 • Coitta (toratlduM nO«^rlgoto« J
3B.12<340 •Coleta deresíduos perigosos J
42.11«141 • Construçfto do rodoviss e ferrovias
42.13440 • Obrasde urbanbaclb • russ| prsçái t eslçsdai
42.21443«Uinutsnçlodsrtda8 de dIttrttwiçAode energia «Mtrlea I
422«741 •Construçiode redes de atreileelménto de égue.colets (toesgoto eeenttrutòtscorreletes, eieetoobrssd*
Irrtgsgio |
42.99441 • ConstrUfAo de InstalsçOes «sporthas e reereetlvos
42.99449 • Outros obras de engontiorlo civil nAoeapceifleedee antéríormenle
dS.IS^M^Obraadeterre^enagem i{
43.23442 • Ineislagioe aioRutençflo de eletemse centrsia de ar condicionado,da ventRsçlo
43.29'144-Uonttgem elhatalagSode elitemaa e e(|ulpafneiiloa deUumtnacioeelnaluçSo

•PerfurtçSoo censtrusie ds poços be água
• Comércio atscsdtsts ds Agus mlnsrsl
•Comércio varejista da bebidas |
•Comércio varejista deUntae é malériale parapintura
•Comércio varejista domatertal elétrico
• Comércio varejista de meteilale hldréuQcoe
•Comércio vareptte de metertale de eonatruçAp em gerei
• Comércio varejista de outrca produtos nio tepeelfleados antertormente
•Serviço(totransporte da paisagelróc • leceçAo de eutomivele com molotltls

200-2 •Sociedade EmprisArIs Umlteda

CBOCraSB raSERS Ezcnnsirs
LETRABROOCAJUI

CIR
6MI$400

BBatZSSSfKrTB
CAJUI

bnnEWUTke MéWtUVEk tCfa;

CANTANHEOE

rntraa
(98) 8404-9990

refrigeração
>mviaa pCbUcae. portos e

imjxcoeoxrrot
ATIVA

DATl^DA BinUÇAO CAMSTAAl
10IQ3/Z01B

osrmRrroBBOTCTFoi

EiTOOTCSTCS:

rovodo peta Instrução Normativa RFB n* 1

mltldo rto dia 10/OB/2021 âs 11:34:49 (doto

27 do dezembro ds 2016.

de Brasília).

BCmjECXTGSRtC

Pôainot 1/2



iepúbLicàfederativa do brasil
ll

j ]| COMPROVANTE DE inscriçãoEDE
C^ASTRO N/flclONAL DÁ PESSOA JURIDIC

] li

SUÜAçAO CADASTRAL

3t.4S7.M5n)OOt.19
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRtÇAO E DE SÍTUAÇAo
; 1 CADASTRAL 0/09;2018 J

KouÊ e

PKOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOSL7DA

49J4440
71.124-00
77.11-0-00
7742-2-01
7749-043
B141-440
01.22-2-00
0149440
•240441
0240-0-02
80.01-940

Tnmpaite McoUr ' r
•8«rvl^ O* «ngahharl* | |j
Lecéçto df automOvtlcMm condutor
•Abgutj d» máquina* *equlpamtntó* par* eonitivçâo «em optrador. eicato andi
Abqud d*palcaa,coboclura* • oulis*•Btnitura* d*uio temporário, txcalo ondi
Lbnpua cm prádloa q «m domieinoa
OnunUaçSo • cohtrol*d* prapa» urbana*
AUvidadsi da limita náo aeptclflebdaa anltrlormanta
Saiviço* da orgartlacle da falra*. éongrMtot. axposicOaa a faitu
Casasdara«tB*aavantoa i ||
Atividadca daaonortaçilo ad*HuminaçOo

200-2 «Soclaiteda Empratária Llmllada [ i

iflWABfiüaa-
RDOCAJUr

ZEP
05.409400

TOSOBSTKmr
CAJUI

T$^KrC51CETSEHZg
PHOENIXSERVICOSM^UAILCOM

THIFITBEaÂIpiSTRsgKSXvZt^EFRr

•mBCcraoRGír
ATIVA

UòyiWoi fiilUlçjkO CAUiTA/L

LirUAÇAOESHCliU'

Aprovado p^lnalruçâo NormaiWa RF8 n* V.8e3. de 27 da dezembro da 2018.
Emilldo noiéia 10/08/2021 ô^yr.34:49 (data i hora de Eras/Dá).

«ItCONSUlTARQSA OVOITAR 0 IMPRIMIR

TOTEET
10

'UubizaDdo-
LETRAB

UUiC<Pi6
CANTANHEDB

(88) 04044000

roer
ItVOl

Imai
laa

nr-
UA

AS<TUAÇAdcA5Ai1IUL'
112018

CAiA( kLiruAÇAO asftcMT

Pégina: 2/2 'i

. IARFB agradece asua visita. Para Informações sobre política de privacidade euso, dífll gagei

Passo a oassó oara o CNPJ Consultas CNPJ Parcairos Serviços CNPJ

/

PCLHA

BK'CA
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COMPROVANTE DE INSCRlçAO EK SmiAÇAO CADASTRAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

j NOME EMPRESARIAL:
! CAPITAL SOCIAL;!

31.457.905/0001-19

PHOENIX EMPREENDIMENTOS dsERVICOS LTDA
|R$9Op.0OO,OO (Novecentos mil reais)

OQuadro deSócios e*Admlnlstradores(QSA) constante da basedec
seguinte: ] \ '|

Nome/Nome Empresarial:

Qualificação:

Nome/Nome Empresarial:
Qualificação:

SIGLEIDY ABREU GOMES

j j|49-Sócio-Administrador
i

,ROGÉRIO REIS QUARESMA
:22-Sóclo

ados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica(CNPJ) é o

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC ;om certificado digital ou comparecer a uma unidade da
RFB.

Emitido notfa tO/D8A021 fti11:35(datae hoteds Brasília).

•O VOLTAR e IMPRIMIR

PagsoaoggsQDafaoCNPJ Consultas CNPJ £jWWtn EaStilflí SÇfYlwgÇWPJ'

i I

i ;!



10/08/2021 ::: Consulta SINTEGRA / ICMS

i*ihíf>unni*Á

RoBultado da Consulta S

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 31.457.905/0001-'19 Inscrição Estadual:

RasSo isoclai: PHOENIX£MPREENDÍMENTOS E£
Reglmô Apuração: SIMPLES NACIONAL

I 'ENDEREÇO^
Logradouro: RUA DO CAIUI

' 'INúmero: 10 Complemento: LETRA B

Balfro:' CAJUl
Município: CANTANHEÒE UF: NA
CEP: 65465000 DDD: Tèlefóne: 65082333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I 1.1

CNAE Principal: 4120400 • CONSTRUÇÃO DE EC

CNAEs Secundários

Código Doscrlçfi

NTEORAnCMS

12.575507-4

ÊRV1A40S LTDA

IFiCIOS

>CNA£,

4322302 INSTAUÇAO Ê MANin^NÇ&O OE SISTEMAS CÍ
VE^^^LAçXo e refrigeração

NTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE

4329104 MONTAGEM EINSTAWÇÃO DE SISTEMAS £ EQ JIPAMENTOS DE ILUMINAClo E
SINAUZAÇAO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E À'EROPORTOS

4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO OE POÇOS DE Ã^UA

463S401 COMÉRCIO ATACADISTA DEÃ6UA MINERAL

4723700 COM^aO VAREJISTA DEBEBIDAS

474150Ò COMÉRao VAREJISTA OE TINTAS EMA7ÍRIAI PARA PINTURA

4742300 COMÉRCIO VAREJISTA DEMATERIAL ELÉTRICO

4744003 COMÉRaoVAREJISTA ÓEMATERIAIS HIORÃUVICOS

4744099 COMÉRCIO VAREJISTA DEMATERIAIS OECON: TRUÇÃO EM GERAL

4769099 COMÉRCIO VAREJISTA DEOUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

9001906 ATIVIDADES OE SONORIZAÇÃO EOE ILUMINADO

4923002
SERVIÇO.OE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS •
MOfORISTA

TRANSPORTE ESCOLAR

7112000 SERVIÇOSDE ENGENHARIA

7711000 LOCAÇÃO DEAUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

7732201
I

T
7739003

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PAF
ANDAIMES

ALUGUELOE PALCOS, COBERTURASE OUTRAS
EXCETO ANDAIMES

8121400 UHPEZAEH PRÉDIOS E EM DOMICtUOS

8122200 IMUNIZAÇÃO ECONTROLE OEPRAGAS URB/U^.

8129000 ATIVIDADES OE UMPEZANÃO ESPECIHCADAS

8230001 SERVIÇOS DEORGANIZAÇÃO OEFEIRAS, CCN

4211101 ^STRUÇÃO OE RODOVIAS EFERROVIAS
8230002 jCASAS DE FESTAS EEVENTOS
38114QÒ COLETA DE resíduos NÃO-PERI^SOS
3812200 ^ÍETA DE RESÍDUOS P£RI60S0s\
4213600 OB'ljAS OE URBANIZAÇÃO •RUAS, PÂ^^ Ej AOAS
4221903 MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUI'

CONSTRUÇÃO DEREDES DEABASTEaME:
CONSTRUÇÓES CORRELATAS. EXCETO OBI

4299501] CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTtV.

.OCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM

ACONSTRUÇÃO SEM OPERiibOR, EX

ESTRUTURAS DE USO TEMI»

ANTERIORMENTE

RES5GS, EXPOSIÇÕES EFE^AS,,

ENERGIAELÉTRICA

{
4222701 € ÃGUA, COLETA DEESGOTO E

E IRRIGAÇÃO I

4299599 OUTRAS OBRAS DEENGENHARIA CIVIL NÃO E£

4313400 OBRAS 06 TERRAPLENAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastrai: 05/04/2019

OBRICÁÇÕES
í |1

NFe a partir de
(CNAFs): ||
EDFa partir da:

I i'
CTE a partir de:

01/07/2010 - (4635401),
voluntária),

RECREATIVAS

PEaFICADAS ANTERIORMENTE

06/08/2020 - (Devido emissão

apncacoesima.gov.br/síntegra^sp/consuitaSIntegra/consultaSintegraResultadoCor
• I 1 :!

su1ta.jsf

FOLH

tisíms^W#

d

1/2



10/08/2021

J

apIicacoes.nna.gov.br/sIntegra/

Consult i SINTEGRAIICMS

Observação: Os dados acima estão baseados er
contribuinte cadastrado. NSo valem como cértid
direito, nSq s3o oponívels á Fazenda e nemexcli
derivada de operaçSes com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/G8/2021
Número do Consulta:

t il

DoKnvoltftóo oota Scfaz/C

sp/consultaSintegra/cortsultaSintegraR^uttadoC

ínformaçSes Tomecidas pelo próprio
o de sua efetiva existência de fato e de
eni a responsabilidade tributária

3TEC-2005-2012

onsuita.Jsf

<9



JlIACUMtAO
Govêrno do EslacJo do,Maranhão
•^ecrelària dé Estado de'Indústria e comércio -SEI
Juiita Çpmerçiai;do Estado:db Maranhão yc

CERflDÃO SIMPLIFICADA
Sistema NacionaI^e~Registro de Ê|npresas

^ocumontos arqulviidos
Ia sua CXnornr.ín

Cen.f..camos qup os informações abaixo conslam dos documontos atou
Homò Fm """T-rr: = ,Hosln Junia Comercial esflo vincnios na datá tfa sua gxnorfriinHomoEmpro^.rlaj:PHpEI<lXEMRRE£HDlMENTOSE'sERW^^ iL_£_

:MaiuroMJutIdÍb;S«:itóad9 EmprosVfaLliniiadà'

:NíRE:(Sédo)
2Í201ÓSá^

EndprqçoÇpmpfetõi n
Rua DO CÁJüi' Ng.jò' LETR/^ B:.pAJIj| -pantahhede/MA -CEP 65465-000

ÇNPJ
31.457.9O5/Ob0Í.-19:

.bjetcsbçlal- j íi

DE AéiJA^Éta^fííPá? DE ENERGIA EÚET|i?A?f:S?/nT r^^

equipamentos DE;ILUM]NÀCAO ESINaIIzACÀ^ÉM *MONTAGEM:EÚNSfALAC^m^TL^^^^^

DE ÇONSTRÜCAO EM GERAL 4923-
'A-Otrtf\ ' ^rs É, _

|Çapllqt.Sòc|al
RS 900.00Ó,Òbr(novêcentos mirroaís)

/í^pIla! Integrallzadò
'900;00d,pÓ(nòv(3Mnios;mIi reais)

uados do Sócio
,Nomo CPF/CNPJ '

GÓMES 641.165. \43.49
Noftio CPP/CNPJ '
'̂ '̂̂ ^^I^ÍRPISpUA^ESMÁOST.Oj^^sás-?/
PadosrdoAdmlnlstrádõr
Npmb.

SIGLEIDY ÁBREUGOMES

Ultlmò/Arqülvamehtoi
Data

09/06/2021
Número

'2021Ó764325

P^#(pViâVQo'cápItai;-'̂ ^^

<='"='-í:S5?6Sí§
641.165.1*43

Ato/évcnt

Esla corlídâò 'ói!bmitldajáutomaiicaníonio om 1^09/2021 ãç 1.Sa,mprçs^,:ve,i(fcar su^ aMten|bldade,n |̂ps5/.Zw™^^ '

üllan Thofosa Rodrigues ^
Socrotório Geral

bala doAto Cònstitulivo
10/09/2013? ' ?

M
''kl

/•íííM
becleido^soclo
biòíiv:,"Vpx

•i^TémiIno do

BALANÇO

RÒrtó
: (Mtaoempresa)

"Àdrnínlstradbr
ís •"

54:01 (horário
a.gov.br.

eiBrásíBq);
código GKE2IRU7

endonça

..OOVERl^bol
llUARANHAoJ

Prtlòcolo: Í.1AC210Í471526

infclo de Atividade
23/Õ8/2Ò18'

Prazo doDuração
Indolerminado

Tórminoido mándaio

Término do rriandalo

Situação
ATIVA
Stalus

SEM STATUS

1 de 1



réovemo.do Estado aõ:Márànhão
comórcÍo>SElíJunla.eomerdal do Estado dp^Máranhâo

CERTIDÃO ES PECÍFICA

FOLHA

.OWifíHÓOQ
GILIwi^ranhao

Sistemà Nacional de Registro de Er piiipíiiíimiá-SS^
• Wômiaçôòsaüalxo cõnsiam tíos dctnosia JumaComo/dàldsfiQ.vtoomcsriadáiada• »"waio juind ^.omo/aai o saQ.viQontcs n?

WEISK ÉMRREENDIÍÍeNTÓS ESÈHI/iCOS LTDA°ncomra:5ere.g|slradanosta JuntO:Comaíclá^h
N|RE2120108fl25"5

CNPJ,31'.il57.905ÍOÓÕÍ-Í9

V V

•Alò^

;22a
0Ó2

IQO2:

.bo2<
002
223'

OÒ2',

^M0Weamp,a,aDOCAdU,;:N.db..LefRAa,,çry^^
r I —

Afqulvamaníds Pds

pala

09/06/2021
24/03/2021
24/03^021

Númorò j
2021Ò76432S '1
éb21D3260bO I
202í03260b0 I

i I
.•21201080255
.21201098255 |
?Ò2003l21fl I
202ÒÓÕ98268 ,
.... I ,

'20190330015 ;
20180673785 •
20180'6S08Ó7 .
211Ó:S3Ót2Ç

.06/10/2020
'Xlj6/1Ò/2020
•'04/05/2020
ÇO5/62/2020

ÍOG/05/20I9^<
21/09^0IBÍç'̂
1ft/nown^ a'Z3''

Esln co/«dàó' íoi êmjtidaauiomaiicplínl^iíilS/l^
>sa, vor f(car,suá áuièríticiiinfín .ííí jSa impiossai vorfiçár.suáaúíentioidatíono)^^

laninjoro

•1i tJ "- '?11' ri»r^—n *'í

lil X--' '.-vvií

«umenios arquivados
sua oxptriicao.

•OOOr

, :Rrolacõld:MA02íbl471569Í

SlIUQ^b
ATiyÁ'
Siatus

SEM STATUS

iarlores

'poscrlçõò

BALANÇO

CONSOLlDAçÃO.bÉiCONTRATO/ESTATUTO

Au™|̂ çcíSedbn™èè.ãpresar,al
BÃLÁNCO

«^^J^pcp^lEXOETcrNOMê
BALANÇO
BA^CO

inschÍçA^ MICROEMPHESÀ
^ 0:53:20 (ho/Arid dó Brasília),
,jmo.oov.b>; com Q|cèdÍpo:OBVUXPVN.



TRIBUNAL DE COMTAS DA ÜNIIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório,tem por objetivo apresentar os resul ados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado daconsulta é do Órg Io gestor de cada cadastro consultado. A
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica cextraída do 'Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica, mantidò pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/08/2021 11:42:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: PHOENIX EMPREENDIMENT

CNPJ: 31.457.905/000Í!-19

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCUj ,
Cadastro: Licitantcs Inidôneos

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certidão original no portal do órgãc

:)S E SERVIÇOS LTDA

gestor, clique .VOUl.

Órgão Gestor: CN.I
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Con

'I..
ações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa c Inclcgíbllidade
Resultado da consulta: ISada Consta

Para acessar ã certidão original no portql do ó

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: Cadastro .Nacional de Empresas nid
Resultado da consulta: Nada Consta

I

Para acessar a certidão oiiginal no portal do prgão

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empro|s
Resultado da consulta: Nada Consta

^ t !

estor. clique AQUI.

meas e suspensas

geslor, clique^AOUI

as n^idas

j I

Para acessar a certidãoòr portal do órgãogestor, clique AQUI
> '1

Obs: A consu ta consolidadaMe i] essoajurídica vifa atenderaosprincípios de si

/

lificaçâo e



racionalizaçãó de serviços públicos digitais. Fund imento legal: Lei n°!l2.965, de23 deabril
dé 2014, Lei 13.460, lie 26 de junho de 2017, L rf 13.726, de 8de outubro de 2018.
Decreto n® 8.638 de 15,|de janeirode 2016.

J



TRIBUNAL DE CON

CERTIDÃO NE

DE

LICITANTES IN

AS DA UNIÃO

CATIVA

[DÔNEOS

N°Z}/

Nomecompleto: PHOENIX EMPREENDIMENfTOS E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 31.457.905/0001-19

O Tribuna) de Contas ,da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente
acima idcntifícado(a) NAO CONSTA da re
participar de licitação na administração pública
termos do art. 46 dajLei n° 8.443/92 (Lei Orgâni

ação de responsáveis inidôneos para
federal, por decisão deste Tribunal, nos
:adoTCU).

Nao constam da relação,j consultada para emissão
notificados do teor dós acórdãos condenatórios, a

I

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cuj
de interposição de recurso com efeito suspcn41VO O

desta certidão òs responsáveis ainda não
ueles cujas condenações tenham tido seu
s apreciações estejam suspensas em razão
1de dcdsão jiulíbial.

Certidão emitida às 11:39:25 do dia lO/bS/2
emissão. 1

I
I

j

21, CO 11 validade de irintàvdias a contar da

A veracidade das infofmáções aqui prestadas podem serconfirmadas no sítio
https://contas.tcu.gov.br/ords/r?p=lNABlLl/rADQ:

Código de controle da cenidão: B71410082111392

Atenção: qualquer rasüra ou emenda//ivalidará estt documento.



BK'CA

Improbtidade Administrativa e Inéle^bilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta Idata (10/08/2021 às 11:37) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade régisti;os de condenação co

i '!
quanto ao CNPJ n® 3f.457.905/0001-19.

Acondenação poratos de improbidade administrativa nãoImfllíca automático e necessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado. J ,|
Para consultas sobreinelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulQacandcontas.tse.ius.br/

trânsito em julgado ou sanção ativa

• jlEsta certidão é expedida gratuitarnente. Sua autenticidade poí e ser por melodo número de controle

6112.8F10.506F.6224 no seguinte endereço: httDs://vvww.cni.l is.br/improbldade' adm/autenticar certidao.phn

i

rado em: 10/08/2021 as 11:37:04 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



N"—í

Imprôbidàde Ádmimst ^tivã e ÍMele^biUdadq

Certidão Ne< jativa

Certifico que nesta data (10/08/2021 às 11:37) NÃO. CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
I

Inelegibilidade registros! de condenação con

quanto ao CPF n° 641:165.143-49.

;l

Acondenação por atos, de improbidade administrativa nâo imp
inelegibilidade do condenado. I !
Para consultas sobre ínelegíbil dade acesse portal do TSE em

trânsito em julgado ou sanção ativa

ica automático e; necessário reconhecimento da

httD://divulQacandcontas.tse.tus.bry

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poc bserpor meio do núrnero decontrole

us.br/imorobidadé adm/autenticar certidao.ohp,6112.8F3D.1AC3.C269, noseguinte endereço: httDs://www.cni

3doem: 10/08/2021 as 11:37:49 CONSELHO NAC DNAL DE JUSTIÇA Página 1/1



m
n

30/tà e IbelegiblUããaeImprobidáde Administr
•i

! I

Certidão Ne{ ativa

Certifico que nesta data (10/08/2021 às 11:43) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibílidade registros de condenação com trânsito em jüigado ou sanção ativa

quanto ao CPF n° 051Í034.863-77.

y

Acondenação por atos de imFjrobtóade administrativa não Implica automático enecessário reconhecimento da
inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre ihelegibl idade acesse portal do TSE em http://dlvulQacanclcontas.tse.ius.br/

I ii
Esta certidão é expedida gratuitarnente. Sua autenticidade po

6112.909A.49D8.D618 no seguinte endereço: httD5://vwvtf.cni

irado em; 10/08/2021 as 11:43:38 CONSELHO

I - ..
le ser por meio dq número de controle

ius.br/imDrobidade adm/autenticar certidao.ot.

CIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1

•I
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PHOENlX EMPREBADIMENTOS E
•iii:-!;

.1

phoenixempredimentds@outlook.com

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal íie São João do£ Patos/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/2021

Tomada de Preços n°. !012/2021

ANEÍO

<DEGLAMÇÃpipE QUE NÃO EMPREGA MENOR

A Empresa

estabelecida à Rua
i ,

Cantanhede-MA ,inscr

seu representante'le
Carteira de Identida

DECLARA para fins doL-
acrescido pela Lei
anos em trabalho noturno

16 (dezesseis) anos.

( ) ^Ressáiya^i.e^prega.ilmenp
de :a$i£exiíliz' : (Obseíçya
acim i) .

Art;.

figuras /piehè

Código

is I; eii <fiá:S

Decl!rámo:s;ii:^-Íhdá,. .jjtefi:".i^
:aoi: des

299^ -dõ

I^NTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
irá B Bairro Cajui Cidade de
'905/0001-19, por intermédio de
ÍDY; ABREU GOMES, |portador (a) da

e do CPF N°6^^1.165.143-49 ,
3o art. 27 da Lei n® 8.666/93,
p":
emprega, menor de 18 (dezoito)

insalubre 'e não emprega menor d

deiLíMlilliguatorze;);!:;;^ >;^i;ba condiçã
ressalif- ativo,

i^a iifals

ni Bt ativas

8 . 666/93" ei álteraçóesjiipbst
espécie

mriiicomo i/:demái

\ '

tóo-dide novenb

^ ^ Sigleidy Abjreu Gomes
i RG;2326'j[194-0
I CPF; 641.165.143-49

Eii^reslkrio
PHOENIXf EMPREENDIMENTO^ E SERVI

CNPJ -31.457.905/0001-

inal-ar..:;ra
:n

í
iédJS&-bfiçãb>-i; resultar'!.

rlmei"Wé;|;gue trata o
aoramer^ojHi^iem outras

ha Lei n

òrmaSíiipértinentes à

REENDIMENTpS E SERVIÇOS LTDA-ME Rua/do Cajui n®::let:ra B .Cagui
- MA

905/0



! I

i.il 'II

PHOENIX EMPREBhDIMENTOS E

SERVIÇOS
> -i ii: -
1-. .i I

i ',1.

Comissão Permanerijte de Licitação;;'.;-. ^ ^^
Prefeitura -Municilpal'|ie Sãò''jbãd;-db.i'-'PatdsyMÁ
Processo Administlratiyo n° . 0410004/2021. í*
Tomada de Preços jn®. [012/2021

; t, I'

.phoenixenipredImentos@outlook.com

' V Vjw

DECLARAÇÃO DE 'INEXISTÊNCIA DE FATQS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS D

Prezados senhores,

A Ençresà
estabelecida à j Rua
Cantanhede-MA {ihsc
de seu representante
da Carteira de Idènti^
49 DECLARA sob

Lei n° 8.666/93]que até
qiíe||sè|aPPii^éditi^
Deciarãmósitiiairidav

jãòS-llfdeSi

as

Código

8 .;6:6 /í93!:iieii;iã teraçõè 3

espeçie

HABILITAÇÃO

sipos Ij E ' SER^aÇOS LTDA-ME
;tas B Bairro Càjui Cidade de

905/0001-19,' |po3; intermédio
ilDY ABREU GOMES,. :portador(a)

,^iS;^-MÁ j|el!:(io CPe|:N®641;165.143-
iíiéímios doi'§ 2®,''ido. àrt. ' 32, dai|||' ' :R '

ibcorreu nenhum fato superveniente
ina;jPl|ciíit;áçãdiy^
fãisidadèri ^e;;i:decÍarãcãò:yH. resultaré

trata c

iiiiiiiem. outras
asiiiiijina Lei n

Pertinentes àcô;: lÕ:;irdè

Cantanhede- venbro: DE h202

rPHOENIX ENDIMENTOS

9Ó5/0
iuüürt:!-

SERVIÇ
CanI

Gomes

7194-0

CPF: 641.165.143-49.

Rnyresario
PHOENIX EMPREENDIHENToljs E.SERVIÇOS LTDA-

' ' ^ ÇNPJ -31.457.1905/0001-19

iA-ME Rua' do Cajui n® rletra B Cajui -
le - HA i
ição Estadual! 12.5753507pi



;ji'

PHOENIX

Empresa
estabelecida à Rua

Cantanhede-MA inscr

seu representante i
Carteira de Identrda

I

DECLARA para os devf
descritos no edital

da realização dos|trabalhos
DéçiláramòSijiãi^ l;^:tér;i

désjtá'
éódigó

i:s!;!' é' 1(1
Art;. •r299:l:

8 ,i66

ENIX

1

phoeníxempredímentos@out]ook.com

Comissão Permanente' de Licitação
Prefeitura Municipal :de São João dos Eatos/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/2C21

Tomada de Preços n°'.' 1012/2021
H I ' ' li'
1 I I

ANEXO

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORpÂNClA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores.

! M ..

INTOS E . SERVIÇOS LTDA-HE
B Bairro Cajui Cidade de

905/0001-19, por intermédio de
ABREU GOMES, |portador (a) da
e do CPF N°6<Í1.165.143-49 ,

còrdamos cóm todos os termos
•I:::;:;;;

temos pleno e total conhecimento

iaisidi^éliide i;jdé resultará
' í^eliâe trata o

:òl|i:iem outras
lha Lei n'

ili pertinentes à

rsrsr»

preji
£â.r ^ara:iij:0

\^o er
c

< (imin ist. iaS^yãs :P
TDSm 10 ^mai s

.

nor

Cantánhede-MA, >ro DE

-PBOENI ?S£ENDII

I li

Sigleidy Abr(3u Gomes
R6:23267l|94-0

CPF: 641.165.143-49
il

Enpresá
PHOENIXf EMPREENDIMENTOS

CNPJ -^1.457.9

:io

E SERVIÇOS LTDA
>5/0001-19

ròs E SERVIÇOS ZaTDi
Cantanhe

CNPJ 31i'̂ ;457^à05/^^^19^nscr|ij^ : 12.575" 507-4
-^ME: Rua -do/cájúi n® '"íietra B:Cajui

. ' I



r : gFÔiJt-íÀ;^? u

JIM:

iiililX EMPREBADIMENTÒS e

1»
l|

com

I • ' I

: phoenixempred[mento5@outlook.
' ' . • 1' ^ ' . !í i : .

i,f
Comissão Permanente de Licitação ::
Prefeitura Municipal de São João dos Pktos/MA
Processo Administratiyo n°. 0410004/20^1
Tomada de Preços n®;l [012/2021 .

ANEXO

1 v|.-

!: !.

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

Prezados senhores,

1

A Exnpresa PHOENX
à Rua do Cajui n
inscrita no CNPJ

I

representante legal
Carteira de Identida

DECLARA, sendo o

exercido do ramo |de
Declaro. ter ...ciência
7 ;10^ desteived , |i;i:ense3
emp.r

Decl'àrò'\i:quAT; a.s.sumo
diSp istas;

PATQD-^dè

lloca

SERVIÇOS LTDA-tm estabelecida
ájui Cidade de|i Cantaimede-MA
/ii! por inten^dio de seu

ABREU GOMES, '.portador(a) da
e do CPF N°641.165.143-49 ,

Hiffuados e compatíveis para

exi,gênci.a.,,,.con'̂ |ida.^
autòm^^t naiiii desta

iiniihformações
;;;de sAo joão

;çÕè'Sit prestadasdos;

pori;;; sStaiLen^i
Decl Lrp.;:a;i;hd2

ta/décía
:;::quaa.qu =

esay íipi;
.ü^iliiteiri:

iiiábilltáçãojjiid^ :.empres
299!.;;:dp ;;ÇÔdgb:ii|i;P
penais e das sanções! adminis
alterações posteriores'', bem co

I

isãbiiiç ^ ;;Hpor
•lilo;: .aj;:Pr'íf.í ttura

laaaeiiiils Pb è^^ías

falsida tèiPidé;

caraçterite^è

previstas 'na ' Lei'
as pertinentes)

uni

nfo

Cantanhede- eztibro DE 2

-PHOENIX

PHOEN

Si^leidy Abreu Gome
RG:232673|94-0

CPF: 641.165.143-49

Eii^resário
REENDIMEMTOS

CNPJ -31.457.9

E SERVIÇOS
05/0001-1!

PREENDIMENTOS; ,E SERVIÇOS LTDfl*n|!^j;;Rua
CantaxiKédéP;TttÍ!ÍMApi;:

resultará na

trata o :Art.

titãs figuras
"8.666/93 e
spécie".

'̂19^ InscráçâòiiíEsitóduaiiilià-pS^



IIHÍÈNÉ ÊÍtl>REÍÍDIMENXbíS i
. ti ii • t »«

SERVIÇOS
I,''

Comissão Permanente I,de Licitação
Prefeitura Municipal de São João dos

.4

phoenixempredimentos@o'utíoQkxom '
' ' •' '•']' •• 'J''' ' 'I' !/ • ' •

'i''.!'! «. 3.1 -'h X I' .
U A\A'-' •••i X y' ' -

íátíóè /MA'
Processo Administrativo n'

Tomada de Preços h°. 012/2021

i

0410004/2021

ANEXO

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATEÀ CORRUPÇÃO E AO CONLUIOENTR
RESPONSABILIDADE SÓ )-AMBIENTAL

Prezados senhores,

A Empresa PHOENX<
à Rua do Cajui n*
inscrita nó CNPJ,

representante legal
Carteira de ídentidaç
DECLARA para fins'
identificada:

- Consciente' de ique
econômicósiijiãiipecià
que

: iÇa dé'
- ;':::D^sejosa;

erra

econômicos/

mudar 3; vidavi
isiiiprim íi-
de' ofé :é

Lefmiriádã:

lícár aii

a;: p^rpí a
corrúpç âo.>

!Í --

i

doWate

icásil de

s- i-estrc

3^RVIÇ0S';LTDA-ME estabe:i^cida
ajui Cic^deí' de

ff por '! intérm'édio.'
ABREU GOMES, .portador(a) da
11- e do CPF N^^ejll.165.143-49 ,
iiledital da l|citaçâo acima

ibrasileira-.-.espera ;dos .agentes
prd|nd|piôSyi|!Íiãtiii '

efetiva

das suas

,i;:::que possam

.riiiresultados

- ijCiente: deiqüe aii.efrádicaçâòpidas. prátiças/rile^isiriiiiimòra /
' -• - - j^Q- "üíti- '' estorçõ"' dõs^ ágenteis èclphômic^ >^oci'ãÍm^^ responsáveis

nur

um es

para envolver em tais liniciativas um
organizações civis; |
Sob as penas da lei, em espe/^ial o art
art. '

^açõe^posterijor'
èi^das\ a^ações' e

que as pessoas que irítegra^K.^ sUas astrd
estão vinculadas,I ao atuarerti\em seu nome ourêm seu'bene|'icio, para que
possam cumpri-las_ '̂ integralmente, /especialmente, i• na íjj condição de

jserviços "" "

90 da Lei 8.666/93 e ali
y

1. Adotar, ou reforçar,

fornecedor de bens

DOS PATOS; ^

PHOENI EMPREE^l^:

imero cadaxvez maior de empresas

I
:99 ao Coligo Penal Brasileiro e

rriprometete c<

)rdced:
a:-

Tentos necessários para
conheçamifias • leis a que

Prefeitura Municipal de SÃOJOAO
I

SERVIÇOS LTPAV;^;;Ruardo
. . 1 :íiiriiCantanhed0'':'̂ :;-Í^

CNPJ:; :31p457. POS/0001-19 Inseri

ajui n® -Uetrai B

çâoihEstái^al: 12.575.



ii^ii

PHOENIX EMPRESi^liyiENXbs E

SERVIÇOS

2. Proibir,' ou I reforçar

organização que atue em seu nome ou em
dar ou ofereça suborno, assim entenjíi^Ò qualquer tipo de vantagem
patrimonial ou |extrapatrimonial, di
funcionário Prefeitura Municipal de SÃ

a proibição
phoenixempredimentps@outlook.com.

de que qualquer pessoa ou
í;beneficio dê, 'comprometa-se a

:eta ou indireta^; !qualquer
D JOÃO DOS PATOS, .pnern mesmo para

obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualqueripéss
que aja em seu nome,' peja, como .represe itante, -agente,! man
qualquer outro víjnculp.7;:;;:F |̂U^t.il;ize .gu^^^ imoral ou|! anti
— Préfeitürá Municipal de^ SÃOrelacionamentos

PATOS;

com

4. Evitar que pessoa
beneficio estabeleça
ou juridicas, dentro
inidôneas pela Admini

5. Não tentar, porS
participante quanto a

Apoiar ii^cólabòràr

nrgani ração
ária ou sol

CO noi

JoScr D03

;atue em' ;seu nome ou
'I í ;h •! • •negócio com:, as ipessoas

iva, 'que tenham ísido declaradas
J V ,1 I •

em ,seu

físicas

influir na decisão de outro

referida licitação;

Municipal ;de;|SÃQ;í|;J0Ã^ DOS PATOS
ICtly^Ut^SyrlC püraçâo
princim 3S:: étic

íitO: gislácâ'

íciara- qi
'• •• • ' ; : i

é'::.. .1

•••!
• propos :a apiré

uspei

efiétd
ri

dt iiJitíy aridade ivlbla^âò: da lei ou
e:iii:em estritonesra ç ao

1.: 2 sen Ti^Oi ::de maneira

ra;: int^$.ãóji;jdé.;;ikpresentá-la
indi-netkmènte^^íy^ informado

iriie; ':que ;p
não :;:;foi; nóiiritodo; li. oüiiiam^ii.lipárte,.
a, discutido com o.u recebido de qualquê
ou de fato do presente certame, por
antes da abertura,oficial das propo

iséuconteudò, " bé comi

dlreta

ticipanSé em-potencial
er mexo qualquer pessoa

8. Esta empresa é sehs sócios-dire
por infringir ks regulamentaçõe
ambientais, bem como |ião contrata p'
de sua cadeia produtiva, que constem

9. Está plenament
detém plenps; poder.

iente do teor

j informações

putro\i^

io constam em listas oficiais
inentes "1
físicas,- ;ói

s '.listas

valores - sócios-

'jurídicas, dentro

extensão deste documento e que
firmá-lo.

•PHpENIX EOTREENDIMENTpS E SEK^ÇOS LTDÍ-ME Rua do Cajul; n® ;;letra B Gajui
'-'.'..'i i i;;|.iCantaiiheda':^;.MA:
457.9,05/0QÍJÍrl9 Inseri



FOLHA t

BK

PHQENIX EMPRE6ÍDIMÉNT0S E

mm

: í
phoenlxempredimentos@outIook.com '. i,

lii' ~Declaramos ainda, jter| ciência que ^^a falsidade de 'declaração,' resultará
na inabilitaçào desta] empresa e caracterizará o crime de que trata o
Art. 299 do Código * Ki

Penal, sem prejuízo do enquadramento em .outras figuras? penais e das
sanções administrativas previstas na

1 • 'i_ I 'I •posteriores, bem como [demais normas per
;Lei ,n° 8.i666/93|,i e'

;inentes à espécie^f,' ''

Cantanhede-MA, 19 de novembro DE 2021

)
m

alterações

rPHOENIX EMPBÇEaiDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME Rua" do Caju! ;:n®, Vieira •B.Gajui
. ' É IL Cantanhedé - MA 5

CNEJ:: 3ljJ^57.905/0j[lftl^l9 Inscrijição:Estadual: 12.575.507-4



'JL.

i

'• ] •; I •BK-:

PHOENIX EMPREBKDIMENTbS E

Comissão Permanente'|de Licitação
Prefeitura Municipal .de São João d<
Processo Administrativo n®. 041000'

Tomada de Preços h°. foi2/2021
ANEXO

phoenlxempredimentos@outIook.com

' !i' ,

atos/í^
21

"4

• 1

(' T. l'

; ; r ,1; .1 ; •í
1 I r, i-.. . . :í '1 •
II', ..(•••. .'.J

.• , 'Jl.

DECLARAÇÃO QUE'0(^ EMP^SÁRIO / SÓGIQ(S) / DÍRIGENTE(S) i/ R£SRONSÁVEL(ÉIS)
TÉCNICO(S) NÃOÉ(SÃO] SÈjiyijfoR(ES) PÚBLICO(S):DO MU^^CÍPIO pÉ^ÃáwÃODO&ftVXOS

I

Prezados senhores^ ;

A Empresa '
estabelecida à Rua

Cantaiihede-MA inscr
I ' Xseu representante' leg

Carteira de Identidade

DECLARA sob as penas

20^>; •inciso i-iXlIy:; da ji
dirigente (si : ríesp

^admin;:publ .c6 (s)
nâo- BStandoI,! pprtanl

havondo

Pe.claraiflps

resultará .• haipi
trata-'-'©-^''Arty
outras figuras penais8e das sanções
8.666/93 e alteraçõesjposterior
espécie". 1 '' I ' - •• '

Cantanhede-MA

firmi

àindáv"-
natíilataçàòj;^^
^29 9 do|-"CèciigÓ''''''̂ ^"="'̂

munrc

quor

m

NTOS E SERVIÇOS / LTDA-ME
B Bairro Caj.ui ' Cidade de

05/0001-19, por intermédio de
ABREU ' GOMES, |pcrtador (a) da

do CPF N®641.165.143-49 ,
a vedação prevista no art.

sócio (s),
Ítécí^Cd|^ i^i^ãervidor (es)

""'"jailde ;:ÍM;ÍíJÒÃM::PQS patos ,
;;da Lei n®

i^aritHjijparticipar
5ii 3Úb

DE -2021

declaração,

^^racteri ;;;çrime de que
jüizòV^:dò'''-'e'n4nãd'ramento em
ativas 1previstas ;na Lei n®

demais-,;normas- pertinentes à
: • it'--: i?. • ' íÉ •-.V : ' •:

igleidy Abreu Go^^s
RG: 232673]9ArO

CPF: 641.161

Empresário
EMPREENDIMENTOS

CNPJ -31.457.9

E SE^IÇOS LTDA-ME,
)5/000lV19 '

-PHOENIX írEENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-^MEí Rua -do Cajui n®'̂ Iç^a B Cajui -
'•"•i; ip- :..1::^:: Cantànhéd^ii;^:i;M&;r""^ ^

157 905/001
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PRIÊNI^ EMPREgiDIMENTOS E

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal ne São João dos Pátos/MA'
Processo Admlnistraiti^o n° ; 0410004/2(}2l i-- |j,
Tomada de Preços !n® 1 (012/2021

ANEXO

GLARAÇÃO PE IPONEIDADE

Prezados senhores, ^

A Empresa PHOENIX
Rua do Cajui n°{ 10
inscrita no CNPJ

representante legal
Carteira de Identidad

DECLARA sob as penas da
ou inidoneidade, j queill a imç?
còn.t:ratad.a.;; ./por

todo'

Dèciàrãmòs!

oòòr
part :bipari
púbi ;ca: '̂;i\:'::
Déclaramos"/a;£;rida, I; •tèrijí
ná;i -ihãbilitaçâp' destcyr.'empresa
Art'. ' 299 dò
figuras penais
8.666/93
espécie"

1 méhtos: v.' pt
L-., .:t'

"uei;;: fica"""

f

Código iPehál, sem
é das sanções admi:

e alterações lposterir>res, b<

com in

: uiV.U ::de

aiii:iãisrdai le\; de
çarac

prej

orno

1 1

Mh, -

i . I • ,

J'i
• ; • 'iti' ,1.

phoenlxempredi.mentos@qutlook.coni =

LTDA-ME fèstabelecida à
Cidade de| Cantanhede~MA

!por ;, intermédio de seu
ABREU GOMES, ,i>portador (a), da

e do CPp .N°641:.:Í65Í 143-491',
!té;|i;^alquerj ,fato/j|aéja' suspensão

^partiçip^^ de; .licitaçõeseVou. ser
:^bliOè||jj;i;èm|n^^ ;;süas esferas

érili -tempo, . a
ijtapHempresa, de

a^inistraçâo i

éçlãràçãqi^il resultará
o Içrlme|iiidé:;;i:^ trata o
enquadramento em outras

previstas na Lei n''
derfiais normas oertineirtes

Cantanhede' ro DE 2021

PHOENIX

SigLÍa.d
^6:232 94-0

CPF: 641.16^43
En^resári

PHOENIX^ EMPREENDIMENTOS|
CNPJ -31.457.9Õ5/0

iENDIMENTÒS; E SERVIÇOS LTDA-ME:: Rua^Jo Càjúi h° B Cajui -
Cántánhèâe - MA

9Ò5/0(

I . II

LTDA-ME



rSóLHAtí

BR'CA

PHOENIX EMBRESIDIMENTOS E
.i; :Jl .

í: 'ij i?:.

í;«í-
KBti:

IM'
1».

/".•i ^ íí\.'V.
' 1 '

i, .]].-[ •
i! Mt . 1 : : ir

phoenixempred]mèntos@out]ook.com'
' ' ' !' 'SI; h • '

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municilpal 'de São João dos atos/MA

Processo Administrativo n°. 0410004/2Q21
Tomada de Preços In". ^012/2021

ANEXO

DECLARAÇÃO DE AUSÊN^^DE PROCESSO IUDICIAL COM SENTENÇAjpEFINI

Prezados senhoreS;
I

A Ençresa
estabelecida à Rua

Caxitanhede-MA insc

seu representante| legS^
Carteira de Identidadeiii

1 I

DECLARA sobras ..penas

oútr

resp

íspdnsávèiLr.té
rbcessò j

; nãméntã L

lõTpuET.
Lrãmos;i;rã4nd^

:âò' ües"

mdéndpVl

eporido
com

INTOS

empresa

ser

ãHiif :a

Hãjjgi iadr^ha
üdádéXde
üzãrá

d< if .n

SERT^ÇOS
B Bairrp Cajui ^ Cidade de

05/0001t19'; por intermédio de
ABREUÍiGÒMES „||poftador(a) da
\e do |CPR N°641;Í65;,143-49 ,

inçlu^nd^^^ r
ijè/õü;; qualquer

;H;!ihão estão

èrri: quaisquer
çõèsi: públicas.

LTDA-ME

aüiiiãiã
:áfaItér

iHíii

ãd,;i; resultará
i^e trata oná^-' i|nabilitá

Art. 29;9:;.-:dp
figuras "penais ;e j"dá;S^'.sanções
8.666/93 e alterações|posteriore
espécie

Cantánhede-MA,

PHOEN

i; prejjui^biiii-^db erVq^drã^ outras
ádmiri fativas ppfe^s;^s

bomo demais

Sigleif^ A&reu Gomes
RG:23267|94-0 .

CPF: 641.165.143-49

Eiiprei
EMPREE

CNPJ - 57.9

ro

SERVIÇO
70001-^19

pertinentes

LTDA-ME

jiif
«1.

PHOENIX^EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LIDÀ^ Rua d Cajui n" "let
:hCantanhèi^

B-Cajui!
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PHOENIX EMPRE^IMENTOS E

9

i; ,

, phoenixempredimentos@outlook.com ' ,;
)' i»! I ' I !»'• 'b ^

1 \ i'
•'ÍÜi];

Comissão Permanen;te;ide Licitação
Prefeitura Municipal |ie São João dos I^atòs/MA
Processo Administratiivo n°. 0410004/2C
Tomada de Preços h®'. [oi2/2021

21

ANEXO

DECLARAÇAO DE AUSENCIAÍPEJMPEDIMENTOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 29;iNCISO IX COM
54, INCISO I, ÁLÍNEAiiWE INCISO II, ALÍN^ "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados senhores, |
: I

A Empresa PHOENIX;
Rua do Cajui n® | 10
inscrita no CNPJ

representante legal
Carteira de Identidade;:; n
DECLARA... .sob...as...penas ;iid.a^ii'ei>

I:

jRViÇOS LTDA-ME estabelecida à
íi Cidade de| |, Cantanhede-HA

por ! intermédio !de seu
'ABREU GOMES, Iportador(a) da

rp-MAfi 6'do CPF. N®6'41.165.143-49 ,
M:i ptdp e./.ou ...sócio (s) • não

exérçám:,:^mariüatq||i^ei|e|ivoi;;:|capa'̂ Se!;;ien^ <1
^ A j; w jÍ/ _ 1 8 \ \ X:::;:-;:; -l' . . idã;:Ç9h\

Déçl^ramò'S:; |̂: íidã/.l: t^:
íát.ao; aes.ia^

:2'99:-;;ido

íràli.
iqâó;^| resultará

Ini^é trata o
iem outras

^iiiiná Lei n®
ss à

fi^ü ;ãs;-::;;pèh3
Í:;-Ç'ódi;gò

8.1666/ 93:;;e;;;:áltè'ra'çÕ.es'|p
eSpécÍ;e";i:!l;|:É|p ij[:;

Çantánhede-MA, l^d4 novembro DE

•âilípls
:aracter

prejüizc
dmin ist; •ãtiyã

Óres41--bem liPicMoilld slllinóirm

\/ /tTj

Xi

Sigle^^ Abrèu Gomes
RG: 232671)94-0

CPF: 641.165.143-49

Empresário
iREENqiMENTOS E SERVIÇOS li LTDA-M^

CNPJ -^457.905/0001-19 ilH

•c rim

rPHOENIX lENDIHENTOS E SEBVIÇ^ LTDj -MB?!:Rnatdo" cajüi' ri°-létrá^B'^cájüÍ '- ''

fcí^-CNPJ: 31.457.90:^/01 .-19 Inseriçpp|i»^l :_12^575; 507-4



Prezados senhores,

A Empresa FHOENIX
Rua do Cajui n®| 10
inscrita no CNPJ

representante legal
Carteira de Identidad

DECLARA sob as penas

[

[
Decl

ná

X] •Micrdéin )resã:"-:r

Impresi

.ramcs^iiiá: rida,i;- té
làbilitã

Art: I '299 do

:ãõ- desiãíi
Ife

PHÕENIX EMiRiiiilMENTOS E

^ I *1 tI ' f/ , I » ' *I ' ^ ^
•' ! • phoeníxempredimentos@outloòk.com. > /'
• : !• I i i .• '"li! ' jS)' ' ' I. ! '' ' ' ' '

' ' '
i:|'%

\m

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal 'de São João dos Patos/MA
Processo Administratijvo n°. 0410004/2Q21
Tomada de Preços In®. 012/2021

ANEXG

DEClJUlA^OpÊiENQUADR^ENTOp^

K^ÇÒS - LTDA-ME 'estabelecida ;à
Cidade de| Cantanhede-MA

por i intermédio de seu
ABREU GOMES, .^portador(a) da

e do CPF N®641.165:143-49Ml
âJSpiliS!

quãl^e:r|í:;daslhipète'ses|i:^|jije^ referida
leiil.' ' . . .l'

• ' it • . 'H . '
ilart; 3?,]Hda^Lei Complementar
ly •: It !. - ' ,ifi ;>[ : •
dxo>:ie, oueiinao ffse.i enquadra, -em'

S^ÍTT-ii;--

i^áiii-fals L'dad\ dí
:arat jtér

ui^'ç
.sará^
TTdb'' ^

iíc r

dfamer

figuras ípenais |é' iida;s^y:"'sàifçÕes ladmir istrativas yprevista
8Í:6G6/i93: Té: :àitéráçõesi|ipostéridfeS'/ Tberi v:icòmb:TdemaisTlhò
espécie".

çãoy resultará
pii^e trata o

TTem outras

;na Lei n®

píértinentes á

Cantanhede-MA, 1 vexnbro DE 2021

PHOENI
f I

i^leid^ Abzjjeu. Gomes
RG:23267Í94-0

CPF^ 641.165.143-49
II

Es^resário
empreendimentos] E SERVIÇOS.,iLTpA-ME

CNPJ -31^457. 905/00019. í;í.::U^ í- Ij
•> ij''''. 1 • it

.çPHOEIIIX EM^ENDImÈIÍtOS E SERVIÇOS n® letra BCajui -
•• •/ '' r"'*; ' li, 1" . i;.-. Cantanheite - MA l-

.:^CNPJ: 31!;;457 .i905v^22fl£Üâ



FC^^HÁ J 6 1

PHOENIX EMPREENDIMENTOS E

SERVIÇOS
-•1

•il'::
1" I •
.•t •

Comissão Permanente,de Licitação
Prefeitura Municipal de São João dos 1
Processo Administrativo n°. 0410004/2C
Tomada de Preços n®. ^012/2021

.-ii:.-:1.',-- •' i' -iJ.--i/f!
' pnoenixempredlmentòs@out ook.corr)."-'i'íl' [:i

1 .t H- ' 1' ! .X • '

atos/MA i

21

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA jj

Declaro, em atendimj
A Empresa PHOENIX: EMP
Cajui n® 10 Letra B Bái
31.457. 905/00^01-19; pof
SIGLEIDY ABREU GOMES;

SSP-MA e do icPF N°64
da presente declaraçã

conheço todos os jelem^
desta licitação, responsabx

^9:S;;:;seryiços.:ii;n,as^^
hípotesellipoi^r '

iorçiairtç rt
ídiprimeht >cont: ato

ObseD váçâo':: Á
.ò::rÁr,tigò

hão aceit'
n^^OSiijda

Cpnsllituição [Federal liè y.1

iap::preyistò IháyiiTpMADA DE PREÇOj n®012/2021, •que
JHíÜTDA-MEir-estabelecida à Rua'do

. (il.''íll
3iitantanhede-MA' ' inscrita no 'CNPJ
.vüíiij!'' ' " iii: T' "'íji • -'i'- • "•;; ' -''i'
lijllrepresentante ' legalMjo (a)-'..Sría)
^irá.ide Identidade n®' 23267194-0

t| 1 %
jpresentànte legal; para os fins

fêhte das í'condições .fisicas, que
lijiii. . -t h. ^.,.1 ( - . .

erm

térmOjjijdèiiiRe^ nenhuma:
Ol|ÍÍj!dasÉÍ;iGdnáÍ -'paraõhhèdimeh

pl^nilhiaa^ji

iiídeSòrr
Gm;;!;'CO

iquejri

citados'--:

execução Do

J/IS.ITA TÉCNICA
7:1inc.XXÍ da

Acórdão h®4 . 968/2011- SOgUnoíáCâmara
Acordão n®110/2012| -' Pl''enário TCU
Acórdão n®785/2012i- Plenário TCU
Acórdão n® 906/2012 -Pl^enário TCU
Acórdão n°7519/2013 - Ségunda Câmara

Cantanhede-MA, 19 de rnòv< ro DE

-024.995/20137^'
"n .'•] .

eu bome

CPF: 641.165.143-49

Empresárt
IX EMPREENDIMENTOS k SERVIÇOS LTDA-HE \\

CNPJ -31.457.903/0001-19:^; : • , "

PHOENIX EMPR^ENDIMENTQS E SERVIÇOS LTDS-MExRua do Cajui n®'-letra B Cajui -



PHOENIX EMPREÉ^IMÈNTOS E

SERVI

iJ
phoenixempredirnentps@outlook.com

Comissão Permanente'de Licitação
Prefeitura Municipal ;de São João dos Patos/MA
Processo Administrativo n'

Tomada de Preços n°. ipl2/2021
0410004/2021

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO

' ^ ✓
• "DIMENTÕS'i::Eiiii:

DE EQUIPAMEOTOS
-.'i '

:]í::!::;:-:,-;;-: •, . , r'i i!,' ig /':• ', i
SiiMlÇpS LTDÃ-ME; jest^elecidá à '
{•••'"""'iüi Cidade.r cié| Cántánhede-MA

ii' por !'intermédio de seu
^REU GÒMES, fportador(a) da

MA- e do CPF N° 641.165 .143-49,

em condições de uso para

CAMINHÃO 3X4,

A Empresa PHOENIX
Rua do Cajui n
inscrita no CNPJ

representante legal
Carteira de Identida

DECLARA que os jeq
imediato inicio da

MOTONIVELADORA, IES
CAMINHÃO TANQUE, E EQÜ

Canta

232F7rar-^,t
CPF: 641.1651.143-49

19 de riove

CAÇAMBA,

E^résário
PHOENIXt EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

CNPJ -31.457. 90S/0001-t19

-PHOENIX EMPREE SERVIÇOS^TDA-ME-Rua; do Cajui ;•iet:ra: B;; Cajui ;:-



i; ii

SERVIÇOS
' ! 'I > '

v|i:

I ;v!
I V? '

' !: I
1' •'

i ' :l !l
Lk---'iiík/ I

phoenixemprediment0s@outIook.com

Comissão Permanentejde Licitação
Prefeitura Municipal |ie São João •dos''^atos'/!^ j-
Processo Administrativo lí?'. 04Í000'4/'"""' ' " '
Tomada de Preços n°,j pl2/202i:

; ''

m

t i

1,:": r •

|i' í':! '

íDECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A Empre|sa PHOENI;X;|:mPH^
à Rua do Cajui n°
inscrita no CNPJ |
representante legalii p
Carteira de Identidad.

DECLARA, a ,equipe
VIGIA, MOTORISTA.|

1
PHOENIX

I 'i 1
ijEijiiSERVIÇOS ILTDA-ME estabelecida

fi Bairrpr:;^^ Cidade de| Cantanhede-MA
por I, intermédio jde seu

fiijji|ÀBREU GOMES, j^ortador(a) ^da
Imã!' '.e doííCPF N?,|4Í.'l65.143-49,
ÉNÇ3ENHEIR0,!: lENCMlREGADO GERAL,

U' •

t' •

2021

SERVIÇO
CNPJ -31.457.905/0001-19

'PHOENIX empreendimentos E SERVIÇOS LTDA-MB Rua- do Cájuiin? :ig.etra;;B; Cajui:
ijCantanhede - MA

i I



I : fi

PHOENIX EMPRES&DIMENTOS E
I

1-"'̂ . .i \W '• i':-!
íil'' ii'' • I 'f '

phoenixempredimehtos@outlook.com

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de São João dos p|atos/MA
Processo Administrativo n° , 0410004/201!
Tomada de Preços n®^ foi2/2021 ; -

!•'!;
i;j • Ijhj^; 4| •''!.! iíjlí-'

.1"lI1
. ' •' 'ill ..]1 I -jjll' ''rlX

il '

DECLARAÇÃO DE. CONHECIMENTO DO LOCAL ;A SER REALIZADA A OBRA

A Empresa

estabelecida'! à Rua
' I

Cantanhede-MA insc

seu representante' le'g
Carteira de Identida

< /

declara e O Senhor RICARDi

o n°1116712024,

DEGLABAMOS

Ti-ra

ENIX

é oíã)':;::hò's

conhecer- o.'.::id.cai

plenc

tfábi

possam

ieciaram< >3

conheci

lhdsy-i;;as

nento;; idc

iufriirido;:

j! .1,
S(T0S.M-E'Í|:

asiiiipen ili
paculia^ üda;de '̂i|hí

;pdli:és

I (i!
I

ISERj^IÇOS |.-;;LTDA7ME;
•ra 'B''--',Bairrò^ Ca'jiui(ií Cidade!, .de^

•" v. j i .ai. í 'í9;Ç5/0001-Í9,' pog intermédio de
ri'ABREU GOMES, fportador (a) da

è dCCPF N°j41.165.143-49,
s

Inscrito(a)' no, CREA ou CAU/MA sob

lídWdãdo;^ como Responsável Técnico,
ser" -\executaçia:. ::á obraPbeml^ todos os

liíriyécndirètapeiii^^^ ^xècuçâo dos

deüi ciue temos
natureza dos

formamos que

nâõliiiútiiiz;^ para;i.qual;g^
técnicás^:^ídu'̂ ^ '̂firiáhcèiJrás'/^^:^l-séhtahdd-í: à';^iPB^PÈ^Ütà^;;:MUNÍ^ ' JOAO DOS

B ' H- / /• ' / \ iW

PATOS, de qualquer! reclWação e/ou^r-eiv

amen £üturd:Íj:;^é!Hii]6 avenças

cação de néss

Cantanhede-MA,/1 nov ro..DEA2C21

Siglexdy Abreu. Gomes
R6:23267ll94-0^ i

CPF: 641.165.143-49

En^resário
NTOSI E SERVIÇOS L^

CNPJ\^31 .^57.905/0001-19

arte.;,

DA-ME

rME;;Rua;:":do Cajui-nPi^etra BiiGajuii;*^ENDIMENTOS: E SERVIÇ
CantMhéde'

905/0

" 1



PHOENIX
'' ii

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal! ji© São João dos .Pptõs/MA
Processo Administradivo n°. 0410004/2021
Tomada de Preços n®. '012/2021

L
ANEXO

: rFCLHÃrl°_X'^ l
¥/?

phoeníxempredímentós@outlook.com

DECLARADO DE PESSOA JURÍDICA iOPTANTE PELO SIMPLES

Prezados senhores,

A Exiçresa PHOENIX
Cajui n** 10 Letra B
31.457.905/0001-19, por
ABREU GOMES, portador (a)
N^ 641.165.143-49,DECLARA
na fonte do inçosto s
sobre o lucro liquido(
social (COFINS) e da c
n^9430 de 27 de dezeiobr

unificado de arrecadação
de pequeno porte, sisçleé
de 14 de dezembro dej 2006
Para essa efeito/ a deçlarante
I-Pr

a) CO
doó

cpiai
b)cunfere as o&rigações
legi^ação per;l|inent|a;
ZI^ o signatáAo é jlref^ese
informar a secretaria;! te rec .
imediatamente, eyentuai desenquadratento.te presentejisituação e-.e^ta iÇiente de que
a falsidade na prestação Jdessas informações j sem prejuizodo disposto no art.32 te
Lei 9430 de 1996, <o {sujeitara juntamentejppom as demais ; peteoas ,que para ela
concorrem, as penalidades^ previstas na legislação criminal e tríUwteria relativas à
falsidade iteológica(art.299 do Códioô | Penal) e" ao crime contra- ordem
tributaria (art 1® te lei 8137 de 27 de d^embro de 1990.

serva

mtos

{ égúintes
: loa ordem,

óo^ro

IMENTOS

que:

-suas

mnan

SERyiçps LTDA-ME estabelecida/á Rua do
dé| .':Cantanheda-KA inscrita no CNPJ
representante legal o(a) Sr(a) SIGLEIDY

de n® 23267194-0 :'SSP-MA e do CPF
Brasil, pra fins (te não incidôncia

idica(IRPJ, da contribuição social
ra o financiamento de seguridade

'ASEP, que refere "lO art.64 da Lei
^rmente inscrita no regime especial

lUições devidas pelas
e'trata o art.l2 da lei'

'-^conta id( i
ib im

doí; brasil

Micro enpresas e
conylementar 123

de emissão, os
;réalização de

ção-ipátrimonial;
formidade com a

òs^roiuisso de
enti'dade pagadora

Cantanhede-MA,19 de novembro de 20

-PHOENIX ENDIbffiNTOS

CNPJ:: 3X!.457v905/P

Siglerdy Abreu Gomes
:23267l'94-0



FCliflA :
,Íi

Gir~í

PHÓÍ^I| EMPRÊ^lMEllCi I

SERVIÇOS

Comissão Permanente de Licitação i
I I /* 1' *

Prefeitura Municipal de São João dos Párós/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/2021
Tomada de Preços n°. ,012/2021

1

m •

phoenixempréd]mentos@outlool<.com
I i 'A

DECLARAÇÃO CONJUNTA DE PARTICIPAÇÃO

Prezados senhores,

A En^resa

à Rua do Cajui n° i

inscrita no CNPJ:

representante legal

Carteira de Identidade

4 9, DECLARA sob ás

penais

PHOEN SERVIÇOS

lonc

LTDA-ME estabelecida

ajui Cidade de| Cantanhede-MA
':! por ! intermédio de seu
;ABREU GOMES, ';portador(a) da
MA >e do! CPFÍN''641.165.143-

umrndo'' as liconsequencias civis,

e- admirii$trát-ivaè;;!VspÍDtél;r;;e^ehtuãi];.;:^^^ iiiáiíeri """ •* ' *
rparia 'i .

relatado,

:público da

bu" responsável

espe í para i
i

1- DE ILARA ^ 2 hâÒ p
ativ i ULf^ai; rigente

pela licitaç ío, 1
•• •'. 1 i

entidad 2,: 'c

2- pÉCiiARO qüe. os! sÚciosv^da emprés
pessoas ligadas !á íj integrantes do- pâder 'Murf
Prefeito, Vereadores ou servidores Municipais)
ou parentesco afim \ou ccnsanguine| até 3
configure NEPOTISMO

Supremo Tribunal ;FeÜeral.
I

3- DECLARO que a'

contratar com a . a

artigo 87 da Lei

como que comunicará, quaisquer/fato
dos docume

grau

ficada, não sao
-•••

(Prefeito, Vice-

açoji de matrimônio
l .civix, que

13 /do\ STF-contrariando Súmula vinc ulante

PHOENIX EMP

istraçã

eral 8

habilit

)IMENTpS E^ERVIÇOS LTDÍ
^ I :' !!• • Çantánliedp

CNPJ: 3Íi.457.905/0QÍU.--19 Inseri

Larada inidônea, pata

, , nos termos do lin
licita,

o do

,e alterações posteriores, bem
vento•supervenJenta à entrega

enha' alterar; a. atu^l '-situação

l-ME' Rua do' Cajul.ji>)^íetra B
' ; : !• ?»

MA. h :-::l '
çãÒ! Estadual: 12.575]! 507-4



PHÒil^É EylREÉlÍ>ÉEÍÍtiÍ É
T;;í
Ò.\
Üi

•í' ;!•

quanto a capacidade jurídica,

idoneidade econômico-financeiro.

phoen]xempredimentòs(S)outlook.com
téqnica, regularidade fiscal

4- DECLARO que está empresa[incluindo empresário (s^, sócio (s),
dirigente responsável (eis) Técnico l(s) e /ou ;qualquer, outro, (s)

, I ji I ' '
responsável (s), 'independente da denominação], não, estão respondendo ..
processo judicialment^e com sentença definitiva, : emj quaÇ.sqüer' esferas
governamentais, relaAvãmente a fraudejs em licitações j^blica^ danos
ao erário público'e/ou formação de quadrilha.

5-DECLARO que o (s).

capaz de ensejar osi

com 54, inciso I ali

6-DECLARO que comu

entrega dos documé
capacidade juridicã

relação ao presente ;

è/qú:-'SÕpio exerçam mand^^ eletivo
iyji^jtps nos iartigos|29^./inciso IX \\ \

ç,ão. Federal.
\ '•

ou Ievento superveniente à
'I que venha alterar a sua
ou econômico-financeira em

7-DECLARO que emprés|á não
previstas nó' Artigo '

fede

nas' 'demais condições Impeditivas

Federal f8-.-'è;66/1993 :eonsolidado pela lei
:al 8.

sxigenci is consua

CantanhederMAv; 19 lide:; liàv
• li i\ j

CNPJ

IMENTOS

ti
905/0

iraenee:

í;2ü2I

Sigleidy Abreu Gomes
RG:232671>94-0

CPF: 641.165].143-49 ' |
Empresário j

FHÓENÍX] empreendimentos] E SERVIÇOS ^Í.TDA-MB
CNPJ -31.457.905/0001-19 ;

LTDA

idoi e anuência



FCLHA ri hzzr)

PHOENIX EMPREa&DIMENiTdS E
m

í f

I T

phoeníxerTipred]mentós@outlookxo

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal |.de São João dos P£ ®3è/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/20211
Tomada de Preços n®. '012/2021

ANEXO

DECLARAÇÃO bs EIABORAÇ&O INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A Empresa
estabelecida à Rua

M

Cantanhede-MA inseri

seu representante lega
Carteira de Identidad

tf.

DECLARA como

denominada Licitant"

PREÇO 012/2021 decl
do Código Penal Braéí

li •(!
EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME|

10 Letra B Bairro Cajui Cidade de
'ASl^.lSÒS/OOOl-lS r por intermédio de

PY; ABREU GOMES „Sportador (a) da
e do. CPF N®6jll.165.143-491 ,

j; constituído .^e- doravante
stò do 'Èditail' da' TOMADA DE
Lei, em especial _a—a-rt? 299

(peloproposta anexa

, 'e-ique

dÚLeta. oul;

maneira independente
oi|qqnteúdo!']^5:pfbpod;&ápãn

men in iff crmadRir^ãl-discü -jpu

ar^liTOMADA Dl
cebid

dé' c uãlqüe 'outro

11, pôr

aj A .ritênçãc

a ' dijscutido com ' ou
ou de fato d TÒ:
qualquer pessoa;

pòtèhci
ou p;pr

af- a pro )psta
Cna1qTÍP>-r outro

oi. informada

e potencial
REÇO P12/2|021/ por qualquer meio ou por^

Que não por qualqu • por qualquer
pante potencial ou de

participar ou não da
influir na decisão, de qualquer outrp
fato do DA TOMADA DE PREÇO 012/202l|
referida licitação;

Que o conteúdo da
direta ou

ão (Será, no todo ou em
a ' ou |discutido com

fato Da TOMADA DE PREÇO
comunicado

qualquer outro partiçioa
dá adiu012/2021 ant

IMBN

CNPJ 905/0

ieto da/referida licitação;

itCajui



d)

if
Que está plenamente ,,ciente do teor 'e

'7bk

SERVIÇPS
ij' ' • j

^ phòenixempredimentos@outlook.com .
Que. o conteúdo da propôsta lanexa .não foi; -inoi todo ou em

parte, direta ou indiretamente, informam;, a discutido com .ou ^recebido,
de qualquer integrante de PREFEITURA. MOTÍCIPALi DE |sÃO ,iTOAÒí-DÓS .PATOS> '
antes da abertura oficial das propostas; e' ••i.' '' iâ' •. • . •

! 'lí i- .. ^r.
!extensão

' ,-1 ^• 'í; I • •
''jdesta 'declaração e

que detém plenos ppderes e informações ipará firmá-la.

Cantanhede-MK,19 de tibvj

^ |49

PHOENI'X^:EMPRE OS E.SERVIÇOS
CNPJ '-31.457.905/0001

1 i

LTDA

I :
I . -U '• .

PHOENIX EMPREEiroiMENTOS E SERyiÇOSVLTDAf-ME Rua do Cajui ftS-letra'B Cajui -
í

CNPJ;:;!;;31;í;45!7. 905/0



FÔLHí

PHOÉNIX EMPRÉiiilMMNirââ È

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal.|Pde São João dos Pátos/MA
Processo Administr,ati|ro n°. 0410004/20^1
Tomada de Preços n®. ^012/2021

ANEXO

;:H.! ' •

phoenixempr6dimentds@outlook.com

declaração; DE^INDICAÇ&O DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa PHOEN

31.457.905/0001-19
I

Cantanhede-MA, repr

R6:23267194-0 SSP-MÃ^

Residente e domicililá

o Responsável Técnico
CARTEIRA PROFISSIONAL

• i • ; V ;f|
Solteiro;>sfepidente no

dá Ó >ra rente a

Caxit inhédé-M U19 ide

. DO

"do 6A0

.'•iSERVIÇOS LTDAtME, CNPJ/MF n®
^i:i;Cajui n°10 l^etra B Cajui /

'(a) Sigleidy Abreu Gomes , / ,
1^143-49 ,( brasiÂeiro, casado, L—s

v3;5|Cajui Cantanl&de-MA, Indica/ j
teSÒlMENTO IGOMES |- ,PORTADOR DA /

NÃGIONAL:;,;.N'°:lÍl67Í^^ /
ll^ár a Frente /

^. iCertame, \y.:'--d'a;s|oi:i;4.;í\mp_ré^^^

PHOENXX EMP.E SERVIÇOS LTDA-ME
f CNPJ: 31.457.905/0001-19

Sigeidy Abreu Gomes
RG:23267194-Ó SSP-MA
CPF: .165,'. 143-49

•PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTp^^-ME .RUa.-do^ Cajjul. :^etra',,B C
^^CNPJ,:! :31j; 457^ Insçrigãpi;^



• •

•• M.

' '' ' ' jÍ;r Ir ! •!]». ; 'p '*

PHQENIX IMPREBiDIMÊNlOS E
íl. j;i'. çt.

Comissão Permanente (

Prefeitura Municipal

i
phoeniKempredimentos@outlo9k.com

e Licitação
de São João dos Patos/MA

Processo Administrativo n®. 0410004/202Í
Tomada de Preços n? 012/2021

ANEXO

DECLARAÇÃO DAS INATALAÇÕES, DO APAREllHAMENTO E DO^ PESSOAL TÉCNICO

Prezados senhores,

A Empresa
estabelecida à Rua?

Cantanhede-MA inscr

seu representante le
Carteira de Identida

DECLARA, perante a Pre£
NASCIMENTO GOMES ENGENHEIR

.t

técnico pela execução doj
recebimento definitivo dp_
Declara, ainda,- que, |se;inevit
qualiietcaçáwNytécnica liciuai
Prefe Ltura Muti:
DECLA tA AIND.

( ' x)

8.^666/93, que
cumprlLmento das

cipál de

termos;! -cc

.obrigaç
(x!;) ^ara ós f Jris,-dó, jinèisd
instalações, aparelhameritp e pe
realização do objeto !da llcitãçâp.;.

ENIX

ter ! ciência

INTOS '• E 1 SERYIÇOS LTDA-MB
'É B Bairro Cajui Cidade de

905/0001-19, por intermédio de
rY ABREU GOMES, |portador (a) da

e do CPP N°641.165.143-49 ,
)T''J0A0 dos patos, que o Sr. RICARDO

ikl<.w24, será indicado |.como responsável
ç '̂o;'ói'será mantido nessa condição até o
vencedora dp cert^e. |j.

.ã ;!substit'uÍçãp,íserá:. feíta.,!pòr|jpro'fissional com
ori'à du ,sul»Í6't'ítuÍdò é xom" pré^à"'anuência daetituido e

os;;,
'•i'i 1^5. .
Ilj^j^o: :a •t

i'j O'!";::
3das;:;as;i-;;; iS

lCâÇão|. •1 •\-
fêdérai;^ 0

.;Lei . federal n" v
órídições para: o

técnico

içmde de
crime de

outras figuras
e alterações ip

;666/:9,3
• •

para

declaração, resultará na.

que f.Çrata o Art. 299 do(
,enais e das sanções

1— como \ I

temos

Declaramos ainda,

inabilitação desta empresa caracterizará

Código Penal, sem prejuízo do enquadram
administrativas

demais normas p

na Lei

espéci

psteripres,

novezobro. de 2021

PHOENIX MENTOS"^

905/0

Sig^id^ Abreü Gomes
/RG:2326719Ía-0
CFF: 641.165.|L43-49

I Empresário
iSMPREENDIMENTOS | SERVIÇOS LTDA-ME

J -31.457.905/0001-19

í:^-ma:
[Estadual



PHOENIX

Comissão Permanente de Licitação |
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA ^ '
Processo Administrativo n° 0410004/20211 /
Tomada de Preços n?. 012/2021 | '

DECLARA

Prezados senhores,

A Empresa PHOENIXj
Rua do Cajui n° i li

[ '

inscrita no CNPJ
r

representante legal

Carteira de Identidade...

49 , DECLARA O CNAEÍjjDA|
CONSTRUÇÃO:DEiÍEDIFICIOS.

ANEXO

CNAE PRINCIPAL DA EMPRESA

I

réà ::6pmés:
RG:23267Í94-0

CPF: 641.165.ll43-49
Ext^resário

PHOÉNIX- EMPREENDIMENTOS fe SERVIÇOS LTDA-I
CNPJ -31.457.90l5/0001-19

? '

f • ; 'Jlíí í'H

r.r.i a
• ** I S '

'.!»

phoen]xempredimèntos@outlook.com

I • li

•VIÇOS LTDÁ-ME estabelecida à
Cidade de| Cantanhede-MA

yi" por, intermédio . .'de" seu ,
J^REU-GoíffiS, :da

SilíA-" e-do' CPF'pr°6Vl."165.143-
VXbADE DA EMPRESA t O 41-20-4-00

lobrQüde

.pt- . ' i\. í- ui 1, •

'LTDAíMB'Rua'do Caiui "n®"letra B Ca^ui -



liiihlÉ EMPREB^IMENTOS E

SERVIÇOS li vi

r 1:

phoen[xempred|mentòs@outlook.com

Comissão Permanente de Licitação • f

tps'/MA- i}Prefeitura Municipal, de São João dos Pa

Processo Administrativo n®. 0410004/202il;si i'll- < I í-

Tomada de Preços n
I • ! 012/2021

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUi^RAHENTO COMO MICI^OEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO

A/O PHOENIX EMP
sob o n° 31.457.905/10;
- Cantanhede j - MA, ,
portador, R.G. n° [ 2;
para os fins do 'di'
sanções admihistrafc
enquadra como:

(X) ,MICROEMPRESA, Lcpnfõfmè
123/2006;;:;:!:;;:;;

I MPRESA DBiHiiiPBQUE
bCòmp

Aiihiilicit ante ji-D
qpãllíúè#;';;da3j^
lei/;;;;es:tàndp!i;'.a^ pòrtan^^ ;exerce
critéfio •'dé^-dèsempatp '̂ rio pròcedimentõ
em epígrafe,! realizado pela
Patos/MA.

PORTE

í
I

do (art:

informe

QO 'h(^t

''iSERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ
üí'-'-"-''iV>'̂ • 'fti

^ do Cajui n°| letra B Cajui
)!in:;Sr. (a) Sigleidy Abreu Gomes
Ijiliea. 143-49, E C L A R A,

inehtar n°.j Í123.''2006,' sob as
as. -penas;-; daj|| lei, ; que ' se

4^-^inb

da .;Le,Í!:;;Çpmp,lementar n'

IP®.-; da' Lei

I

enquadra em
mencionada

c:í;pv;;"direitp-i;:dei;:ip:refere como
lÍàitatório^'dá^^-aS DE PREÇOS

Municipal de f\São João dos

tanhede-MA bvembro de 2021

Sigleid^ Abrejj G<
I I ,RG:23267lâ4-0,
i ,1 I ' CPF:~'641.165 14_3-49^
' ' 'Empresáijio'; ], \ rí

ENÍX EMPRÊENDIMEaíTOS [e SERVIÇOS^LTDA-ME
CNPJ -31.457.9^5/0001-19 V

• ü 1 .. iV,
\

PHOENIX EMPÍeIEENDIMENTÒS ;;E SERVIÇOS LTDA^ME Rua" do' Cajui
li Cantanhede - MA
905/0

letra'B Cajui -



! '

! '>

5.1 7 y''r—

í-i'

PHOENIX EMPREBADIMENTOS E
•ÍE.''

L.i .ti

ii •• iii

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal 'de São João dos Pajtos/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/2021
Tomada de Preços nf.,012/2021

phoenixempredirTientos@outIook.com

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL!TÉCNICO! '
• ! ^ •" '' ' I ' '

A Empresa LTdS-ME, CNPJ n.
31.457.905/0001-19;,
Prefeitura Municipal
NASCIMENTO GOMES, iEi '̂
responsável técnico;
mantido nessa condii

seja vencedora do \cei

Declara, ainda^||
por.profissional, icom

dos- 1

|::;:seu>

iSãol

samí

iqüál!

Sigleidy Abs^u Gomes
RG:23267l34-0 " ''

CFF: 641.165.143-49

Enpresár^o
PHOENIXI EMPREENDIMENTOS É SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ -31.457.90'5/0001-19 It

isenifenté legal, decJara perante a
"•Sp'si'i!ÍPatos/MA, que ^o Sr. RICTIRDO

^!l;Í6712024, será| indicado como
eto desta licitação e será
definitivo do objeto, caso

a substituição será feita
i:t|̂ dni;ça::|:.igual^ à do

PHOENIX EMPREENDIMENlrOS EHERVIÇOSrLTPAÍMB^ua^do^Cajui" n^^^letra^B Cajui -

CNPJ: 31 ;457.905/0(^-19 Inscrição::Esta(tol|;!:|12
! u

' >' "

• I



FGlS-íA

phqenixemíreêKdimentos e

SERVIÇOS
;. ii: .:í

S•'' .?
•'li I '

-I f aJ:
,j ' • ,í 'phoénlxempredímèhtbs@outlpok.com

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal
Processo Administrati

I

Tomada de Preços nP.

(de São .João dos..Patos"/MÃ !' t
vo h° .0410004/2021, ' '
012/2021,. '• - ' ^ ' ''

'N ; I " ;

I

! li"!

ANEXO V

Declaro que| t
peculiaridades ine:
conhecimento das espg(
ANEXO I do Edital

responsabilidade Ippr^
(quaisquer questionamento^
financeiras...com..a iPtèfèltürà^

)
. íi ;
Caz

DECLARAÇÃO DA EHP^SA D^^QUE TOMOU CONHECIMENTO DAS COI^IÇÕES EM QUE
:SENVOL^ÍÃÒ' Òl itíÍABALHOS !

ai

condições e
;dos trabalhos,' .diante ido
^definidas, no P.rojeto Básico,
012/2021, e que assumo total

íeíiiihnão utilizai^*^ deste para '
leiiiiiienseiem- ayènçap J^técnicas lou

i:p'al'llide:::^òi'.'..JoâQ.i.<lo8..'..Patos/MA'.;/i

' 1 /A
mbroiride 2PÇ

\^ • 1 \-l' 1 \
1 AbceuiiiG ornes M

iRG:23267194-0

[ CPF: 641.165Jl43-49
f En^resár^o

PHOENIX! EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME
'í CNPJ -31.457. 90^/0001-19

PHOENIX EMPREENDÍAMOS E SERVIÇOS; LTDAjj-ME'Rua'do Cajui" n» "letra B Cajui•c• ^ ^ || Cantaxihede - MA 'j
L- CNPJ;:: 31 i;:4;57 .^OS/OOQl-l^Inser^ Estadual|̂ 2 ^575(1§07^

li

ir 1 '1- , :?



PHOENIX
•"i- I

í-"- í

Declaramos expressame

Concordamos integra
expressas na TOMADA
de contratação, es

fornecida com o Edita

FGLHA
Itl-ti /I

E

j-Ti i;

r. ; ;í..

r-^ -•=••

phoenixempredimentos@outIook.com

Comissão Permanente de Licitação j
Prefeitura Municipal jde São João dos Patos/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/2021
Tomada de Preços n®. 012/2021

ANEXO Jll
LÇÃODE SUJEIÇÃO AO EDITAL

gü^^prj;: restriçâp co^ às condições
bem assim .com :as condições

à;' do" Contrato! que nos foi

Manteremos válida: esta ProJ^tW gelo-;
dias consecutivos ,• a' contar dá data dá!

prazo : minimo ide i';; 6.0 (sessenta)
sua iapresentação jíe; abertura.

. 'ÍHjrj

s =\de'^^xecução dosTemo Gon

arecemos

rizado: éi

jxmento

•fina

habili

e • das ondiç

;'0 ' Rof tádòr\"
^tál: a opc&:i.CòmÍ!

oposta está
áírecimentos

como

informações adicionais . que /forem.| ;C9Wsiderados:..iinéceasários, bem
lo, assinar>' ^concordar;-" 'desisti|:V'"/'interpor '' r̂ecurso, firmar

todos bs atos inerentes ao/procedimento lícitatóriocompromisso e

Cantanhede-MA,1 lovembro de 2(121

Sigleidy Abreu Gomes
RG:23267194-0

CPF: 641.1651143-49
Enç)resário

Íeí^eendimentos [e serviços ltda-me
CNPJ -31.457.905/0001-19

PHOENIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS" LTDAtME Rua •do Cajui
' I I ! I ••r"'';::CantanheddV^;:iMA: M•'i,

•r CNPJ: 31 .^457 •905/0001^19 Inscripão. Estadual:: 12 •575:í:507-4

rletra B Cajui -



' 3FCL0Ar

PHOENliC EMPREBBDIMENTOS E

DECLARAÇÃO

A empresa PHOE
31.457.905/00'01-19' ^
R.G. n° 2326719470^:

I '
disposto no inciso V-

emprega::,-.:-mÇnpr:::p,del^
inisálüÉtelé

doi Ari

-PHOENIX : EMPREEND

T̂ phoenixemprédjfne^

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal,de São João dos Pá
Processo Administrativo n°. 0410004/202
Tomada de Preços nP. !oi2/2021

ANÉaco:;vii

,XXXIir„ DÁI! CF/88
'i"

i:! SERVIÇOS: LTDA-ME, CNPJ n°
•;|Sr(a)| .Sigleidy Abreu Gomes,
;'r;49, jDEÇLARA,'i para ;f ins do

federal n°í| 8j.'66^1993,.^ que 'não
iráSalhpiHiH.^Ç.t ou

indêzessséis S;/' de
rtir^dos

tt.

Sigleidy^Abreii Gomes
RG:232671^4-0

CPF: 641.165.[l43-49
. Exnpresárlxo

PHOENIXl EMPREENDIMENTOS
CNPJ -31.457

Z, SERVIÇOS LTDA-
905/0001-19Í:
• }i •

tSERVIÇQS;; L:^AjME''Rua

Íj;i

Cajui n® "^letra B-^Cajui

termos do

CNPJ S5Í7.905/01
iOáhtaxihéde

Inscrição Estadual 575.507



PHQÉNlKiilii
• •• -T-:, !;•

Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal .de São João dos Pafcos/MA
Processo Administrativo n°. 0410004/202|1
Tomada de Preços n°. |oi2/2021 j

ANEXO XIV

'rOLiiAj^
.'11

í5!Mi|í|PgÉ
i riii"t fi

phoeníxempredínr)entòs@outlook.com

DECLARAÇÃO (Item 5.2.5'"a" do Edital)']

A empresa PHOENIX EMP

ao item 5.2.5, aline|fj
declara o seguinte;

1. Estar ciente

responsabilidade p
apresentados; ^
2. Que executará 1
especificações técnióas;-;^
João dos Patos/MA', f""
que tomará todas [a
adeq idUu/>v 3

. 1 3

3. ' Cue mantí rá:' ná

paira fins^c e como

subs :±tuição por-pr

desd 5 que iprovàd.
Pato 5/MA; .!

NDIMENTOS

itura

RY-içOS LTDA-ME ^^emi cumprimento
ifOMADA DÉi PREÇOS 'n," 012/2021,

licitação e
;'de . todos , os • documentos

que assume

I...rdo com: ijos. projetos e- as
^^"iáL.iiPrefeitura, Municipal de São

i^ai^qb^ ipéssoai::;. técnicoespecializado e
a!

i.tec n ,çã.

• . ri

^ • -H:: •!•:
ovémbrò dè 2021

mal indicado

dmitindo-se a

"'ou superior,
o ' João dos

Cantãnhéde~MA>1

PHOENIX

PHOENIX EMP^

Siglerdy Abrejli Gomes
RG:23267194-0

CPF: 641.165i|143-49
Ençresário

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ -31.457!905/0001-19.

\ — I ——;A
IMENTÒS E SERVIÇOS LTOA^ME Rua do Cajui n® .letra B Ca^ui -
I ; I ••• • Cantanhectó'--;'' •• ^

CNPJ: 31 .Í457. 9Q5/0QQ1-19 .^scrição!:Estadual: 12.57511:507-4



! • FCLlíA /r^3

PHOENKEMPRÈa&MEMTOS E
lít: IrK' J;:.'.

phoenixempredimentos@outlook.com

Comissão Permanente de Licitação |
Prefeitura Municipal 'de São João dos .Patos/MA
Processo Administrati|;'o n® . 0410004/2021
Tomada de Preços n°. \dl2/2021

DECLARAÇÃO DE IMEX

A empresa PHOENIX El
inscrita no CNPJ sç

Cajui n° letra B
legal, declara, sob.
da Lei Federal n.°

ocorreu que a inabilite''
CPL, e que. contra:, ela,;."]

concordata. \

Decl

se., s

ira, out
ibmet^a

COSsim,
todoã <

i: • !. •
t Cai

r vv í II '
PHOENIX EMPREEI^MENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME'Rua;,dO ;Cajui^.n® "Uetra^^ Cajui

I I •::;'vÍí:íí Çantauihéd^H:r:i;)^^ •:!. ^
- CNPJ:,. 31 .'457 .^905^0JJjj-19^Inscri5:àò::;ÈsJ^d^^ ^ ^̂

ANEXO XV
1 •

ÍÃhPE;;FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

nteara,;;

BEVIÇOS LTDA-ME, signatária,
5/0001-19, sediada na Rua do

^MA, por seui; representante
termos do artigo 32, § 2.®,
presente data nenhum fato

a': tomada de preços n° 012/2021
.-stelbenhum ..pedido, da ::íalência ou

anexos e que

Sigleidy Abreü Gomes
R6:232671^4-0

CFF: 641.165.143-49

Ençresárxc
PHOENIXjl EMPREENDIMENTOS È SERVIÇOS LTDA-ME

PJ -31.457*905/0001-19


