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PREFEITURA 0 6.

SÃO JOÃO
DOS PATOS

i ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Avenida Getúílo Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000
I CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Processo Administrativo n° 2005001/2021

Modalidade: Tomada de preços n° 08/2021
Tipo: Menor Preço Globaí
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POLnA nS

4-a/i^ica

Objeto: Reposição de
intertravado de concreto

distritos e povoados nò ^

, pavimentação com paralelepípedos granítlcos, bloco
;e areia de asfalto a frio (AAUF) - diversas ruas da sede,
unicípio de São João dos Patos - MA.
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Av. Getúlio Vargias, 135, Centro - CEP: 65.665-000, Sâo João dos Patos/MA
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PROCURAÇÃO PARA REPRESENTANTE
FOLHA

OUTORGANTE: J SCOMERCIO EIRELI, com sede na avenida Av;13. N°: 28. Qua^^tíe -
Maiobão - Paço Do Lumiár, Maranhão, CEP 65130000, com contrato social arquivado na
junta comercial do estado do maranhão sob NIRE n" 21200987663, inscrita no
12.508.451/0001-13, vem, pelo seu representante legai Sr. Josimiel Jorge da Silva, bra
casado, (comunhão parcial de bens), empresário, natural de Coroatá Maranhão, nasci
06/03/1985, portadorda GNH N° REGISTRO 03982736953 Emissão em 03/12/2020 e s'
RG 167085520019 SESP-MA, expedida em 24/11/2017, do CPF 0Ò9.874.383-01, reside
domiciliado Rua 12, rf ^2Á, Vila Operaria, CEP 65110000 -São José de Ribamar, Maran

OUTORGADO: lAN COSTA COUTINHO brasileiro, solteiro' estudante, portador da
Identidade sob, N° 055o|í 1742015-9, CPF n° 620743353-00. órgão expedidor SSP/MA,
Residente na rua 12, N° 17, Vila Operaria, CEP 65110000 - São José de Ribamar, Maranhão;

OBJETIVOS E PODERES: por este instrumento particular e na |melhor forma de direito, a
outorgante nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de
promover a participação da outorgante em quaisquer modalidades de licitações públicas,
concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, assinar documentos
bem; como declarações pi;oposta de preço, assinar contrato fazer impugnações, reclamações,
protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, conceder descontos, prestar
caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou depositadas, transigir, desistir e
praticar todos os atos necessários ao cumprimento do presente mandato com ou sem reserva
de poderes em nome da ÒUTORGANTE. Paço do Lumiar/MA, 23 de Abril de 2021

tí
^

S COMERCÍCyBIRELI CUPJ N." 12.508.451/0001-13

Josimiel Jorge da Silva

Cl: 16708662001-9 SSP MA CPF: 009.874.383-01

Administrador

' TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS-
PEDRO HENRIQUE DECAVALCANTE ítUA- TibelllolAK Sjo LultReiàafnnçi.E-RiaAnil Shopping
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO ECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
"J SCOMERCIO EIRELI" |
12.508.451/0001-13 '

Pelo presente instrumento particular ^e aiteração econsolidação do contrato social, os abaixo-assinados:
JOSIMiEL JORGE DA SILVA, brasileiro, casado { comunhão parciai de bens), empresário) natural de São Luís MA, nascíd
06/03/1985, portador da CNH 167085520019 SESP-MA, expedida em 23/05/2019, doCPF 009.874.383-01, residente ^
RUA 12,12, A, Bairro; VILA OPERARI/"!; São José de Ribamar, Maranhao CEP 65110000; j
NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA, brasileira, casada ( comunhão parcial de bens), empresária, natural de Prim

nascida em 25/09/1990, portador dallíG n" 0361200820082 SSP-MA, expedida em 05/07/2018, do CPF 603.191.673-80\resi
domiciliado RUA 12,12, A, Bairro: VíÍIa OPERARIA, São José de Ribamar, Maranhao CEP 65110000; únicos sócios de uma
empresária limitada sob a denominação de JJ DA SILVA &SANTOS LTDA ME, com sede|na AVENIDA AV 13, 28, QUAD
Bairro MAIOBAO, Paço do Lumíar, Maranhão, CEP 65130000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do
Maranhão sob nire n" 21200987663, inscrita no CNPJ 12.508.451/0001-13, resolvem entre si, como de fato resolvido tem, na

melhor forma de direito ede pleno e'comum acordo, alterar oseu contrato social conforme as cláusulas econdições seguintes:

P.U^CS

CLÁUSULA PRIMEIRA ||
CLÁUSULA 13;Fica Transformada esta empresa em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA - EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.
CLÁUSULA SEGUNDA; Retira-se da empresa o Sra. NEUSA MARIA SANTOS D^, SILVA SILVA, que por sua vez cede e
transfere para o sócio Sr. JOSIMIEL JORGE DA SILVA, 155.000 (cento e cinqüenta e cinco mil) quotas de valor nominal de
RS 1,00 (um real)cada uma, equivalente aum total de R$ 155.000,00 (cento e| cinqüenta ecinco mil reais) totalmente
integralizadosatravés de moeda corrente nacional.
CLÁUSULA TERCEIRA: Aempresa girará sobo nome empresarial "J SCOMERCIO^ EIRELI", terá sedee foro naAVENIDA AV
13, 28, QUADRA 126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP '65130000,inscrita no CNPJ sob nS
12.508.451/0001-13., 11 |
CLÁUSULA QUARTA: Aempresa terá como nome fantasiaJ S MAIS, telefone para contato alterado para 98 3237-3385 e
email josimieladml23(i)gm3ÍI.com.
CLÁUSULA QUINTA: ||
Objeto daempresa serão:l
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 -REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO
COMERCIO DETEXTEIS, VESTUÁRIO CALCADOS EARTIGOS DE VIAGEM 18.13-0-|oi -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO
PUBLICITÁRIO 18.13-0-99j-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 -MANUTENÇÃO EREPARACAO DE
APARELHOS E INSTRUMENTOS DEMEDIDA, TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENÇÃO E REPARACAODE APARELHOS
ELETROMEDICOS EELETROTERAPEUTiCOS EEQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO|36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTOE
DISTRIBUIÇÃO DE AGUAj37.02-9-00 -ATIVIDADES RELACIONADAS AES60T0, EXCETO AGESTÃO DE REDES 38.11-4-00 - í
COLETA DERESIDUOS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOSPERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E^
DISPOSIÇÃO DE RESIDUOSNAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO DERESIDUOS PERIGOSOS 41.20-4-[i
00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES EREDES DE DISTRIBUIÇÃO DEENERGIA |
ELETRICA 42.92-8-01 - lilONTAGEM DE ESTRUTURASMETALICAS 43.21-5-00 INSTALACAO EMANUTENÇÃO ELETRICA |
43.22-3-02 - INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS De| ARCONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E \
REFRIGERAÇÃO 43.219-1-04-MONTAGEM EINSTALACAO DE SISTEMAS EEQUIPAMENTOS DEILUMINACAO ESINALIZACAO \
EM VIAS PUBLICAS, PORTOS EAEROPORTOS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,DiVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05-PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 45.20-
0-05 -SERVIÇOS DE LAvI^GEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOSAUTOMOTORES 45.20-0-06 - SERVIÇOS DE
BORRACHARIA PARAVEICULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 -REPRESENTANTEsjcOMERCIAISE AGENTES DO COMERCIO DE
PECAS E ACESSORIOSI NOVOS EUSADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIOVAREJISTA
ESPECIALIZADO D& ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOSDE ÁUDIO E VjDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADODE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOSPARA USO DOMÉSTICO, EXCETO
INFORMÁTICA ECOMUNICACAO 47.61-0-03- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-O-02 -SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO
DEALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMODOMICILIÀR 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO
TECNIC0RELACI0NAD05 AARQUITETURA EENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAODE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
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77.32-2-01 -ALUGUEL DE KlAQUlNASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SCffl;tJPER!5^1^,«BXCErO ANDAIMES 77.39-
0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRASESTRUTURAS DE USOTEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES77.39-0-99 -

ALUGUEL DE OUTRASMAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
SEM OPERADOR( RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES E C0LÚNAS,ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 -
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA ESEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES |dE MONITORAMENTO DESISTEMAS DE
SEGURANÇA ELETRÔNICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 -SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS,
EXCETOCONDOMINIOS PREDIAIS 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EMDOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E

CONTROLE DE PRA6ASURBANAS 90.01-9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL 90.01-9-06 - ATIVIDADES DESONORIZACAO E DE

ILUMINAÇÃO 95.11-8-00 }{ REPARACAO EMANUTENCAO DE COMPUTADORES EDE EQUIPAMENTOSPERIFERICOS 5022-
0/01 - TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DEPASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIP
EXCETOTRAVESSIA 28.22{jl-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS EAPARELHOS PARA TRANSPO
ELEVACAO DE PESSOAS, PECASEACESSORIOS 42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVÍAS EFERROVIAS42.13-8-00 ->
DE URBANIZACAO - RUAsll PRAÇAS ECALCADAS42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ERE
43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 -OBRAS DE ALVENARIA 49^24^8-00 - TRANSPORTE ESCÍlAR
3/00 -ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOS DE AR CONDU:i

PARA USO NAO INDUSTRIAL4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAOESPEC
ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTADE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSltí
DESEGURANCA DO TRABÁIlHO.
CLÁUSULA SEXTA:

Em virtude das alterações havidas, fica o presente contrato social vigorando
totalmente consolidadas neste presente instrumento de alteração contratual.

com as cláusulas e condições seguintes.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO
J S COMERCIO EIRELI

12.508.451/0001-13

Pelo presente instrumento particular de consolidação de contrato social:

JOSIMIEL JORGE DA SILVA, brasileiro, casado ( comunhão parcial de bens), empresário, natural de São Luis MA, nascido em

06/03/1985, portador da CNH 167085520019 SESP-MA, expedida em 23/05/2019, do CPF009.874.383-01, residente e domiciliado

RUA 12,12, A, Bairro: VILA OPERARIA, São José de Ribamar, Maranhao CEP 65110000; Untco sócio da empresa sob a denominação

de JSCOMERCIO EIRELI, com sejje na AVENIDA AV 13, 28, QUADRA 126 Bairro m|[OBAO, Paço do Lumiar, Maranhão, CEP
65130000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nire n" 21200987663, inscrita no CNPJ

li I'
12.508.451/0001-13, regida petas cláusulas e condições seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplina esta

empresa.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa gira sob o nome empresarial J S COMERCIO EIRELI, nome fantasia J S Mais, sediada na AVENIDA AV 13, 28,

QUADRA126 Bairro MAIOBAO, Paço do Lumiar,Mar3nhão, CEP 65130000.

CLAUSULA SEGUNDA - Ócapital social é deR$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), dividido em 310.000 (trezentos e
dez mil) quotas de vaIor| nominal de R$ 1,00(um real)cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do Pais. \

CLÁUSULA TERCEIRA
O objeto da empresa são:
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 -REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO

COMERCIO DETEXTEIS, jI'ESTUARIO CALCADOS EARTIGOS DE VIAGEM 18.13-o|oi-IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO
PUBLICITÁRIO 18.13-0-99 -IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 33.12-1-02 -MANUTENÇÃO E REPARACAO DE

APARELHOS EINSTRUMENTOS DEMEDIDA, TESTE ECONTROLE 33.12-1-03 - MANUTENÇÃO EREPARACAODE APARELHOS
ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS EEQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 36.00-6-01 - CAPTACAO, TRATAMENTOE

DISTRIBUIÇÃO DE AGUÁ! 37.02-9-00 -ATIVIDADES RELACIONADAS AES60T0, EXCETO AGESTÃO DE REDES 38.11-4-00 -
COLETA DERESIDUÓS NAO-PERIGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOSPERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO DE RESIDUOSNAO-PERIGOSOS 38.22-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DERESIDUÓS PERIGOSOS 41.20-4-

00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 42.21-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DEENER6IA

\ v

ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURASMETALICAS 43.21-5-00 - ÍNSTALACAO E MANUTENÇÃO ELETRICA 3^
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lí^vi43.22-3-02 - INSTALACAOiE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE ARCONBt€t0N7^;
REFRIGERAÇÃO 43.29-l-0|4 -MONTAGEM EINSTALACAO DE SISTEMAS EEQUIPAMENTOS DEILUMINACAO ESINALIZACAO
EM VIAS PUBLICAS, PORi;OS EAEROPORTOS 43.30-4-02 -INSTAUCAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS,DIVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 -PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE AGUA 45.20-

0-05-SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOSAUTOMOTORES45.20-0-06-SERVIÇOS DE

BORRACHARIA PARAVEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES GOMERCIAÍSE AGENTES DO COMERCIO DE
PECAS E ACESSÓRIOS NOVOS EUSADOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 47.53-9-00 - COMERCIOVAREJISTA

ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOSDE ÁUDIO E VÍDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADODE PECASJE ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOSPARA USO DOMÉSTICO, EXCETO
INFORMÁTICA E COMUNICACAO 47.61-0-03 - COMERCIO VAR0ISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 49.23-0-02 -SERVIQ

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DEAUTOMOVEIS COM MOTORISTA 56.20-1-04 - FORNECIMENTO

DEALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMODOMICILIAR 71.19-7-03 - SERVIÇOS

TECNIC0RELACI0NAD0S|l4 ARQUITETURA EENGENHARIA 77.11-0-00 -LOCACAODE AUTOMÓVEIS SEM CONÈUTO
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETOANDA'

0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRASESTRUTURAS DEUSOTEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES X7.39-0-99
ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EINDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIOKMEN
SEM OPERADOR( RETROESCAVADEIRA PARA DEMOLICAODE PAREDES ECOLUn|aS,ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-0^
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA ESEGURANCA PRIVADA 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DESISTEMAS DE

SEGURANÇA ELETRÔNICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 -SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIOA EDIFÍCIOS,
EXCETOCONDOMINIOS I^REDIAIS81.21-4-00-LIMPEZA EM PRÉDIOS EEMDOMICILIOS81.22-2-00-IMUNIZAÇÃO E
CONTROLE DE PRAGASURBANAS 90.01-9-01 -PRODUÇÃO TEATRAL 90.01-9-06 |-'ATIVIDADES DESONORIZACAO EDE
ILUMINAÇÃO 95.11-8-0(jj- REPARACAO EMANUTENCAO DE COMPUTADORES EjDE EQUIPAMENTOSPERIFERICOS 5022-
0/01 -TRANSPORTE POr'nAVEGACAO INTERIOR DEPASSAGEIROS EM LINHAS REGULARES, MUNICIPAL,
EXCETOTRAVESSIA 28.22-4-01 - FABRICACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS EAPARELHOS PARA TRANSPORTE E

ELEVACAO DE PESS0AS,|PECASEACESS0R10S 42.11-1-01 -CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS EFERROVIAS42.13-8-00 -OBRAS
DE URBANIZACAO- RUAS, PRAÇAS E CALCADAS42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ERECREATIVAS

43.13-4-00 - OBRAS DE "reRRAPLENAGEM 43.99-1-03 -OBRAS DE ALVENARIA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-

3/00-ATIVIDADES PAISAÍSISTICAS 2824-1/02 - FABRICACAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO
PARAUSO NAO INDUSTRIAL4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAOESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIOATACADISTADE ROUPAS EACESSÓRIOS PARAUSO PROFISSIONAL E
DESEGURANCA DO TRAEjALHO. |

CLÁUSULA QUARTA-IjA sociedade iniciou suas atividades em 10/09/2010, e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado. ' '
CLAUSULA QUINTA; A|administração da empresa será exercida por JOSIMIEL JORGE DA SILVA com os poderes e
atribuições de administrar ativa e passivamente, e m juízo ou fora dele, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, e m atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem cpmo onerar ou alienar bens imóveis da
empresa.

CLÁUSULA SEXTA: p|exercícÍo social coincidirá com oano civil, sendo éfn 31 de dezembro de cada ano ser^
elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou
perdas apurados. j
CLÁUSULA SÉTIMA:'
participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade registrada.
CLÁUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a
administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminai, ou por se encontrar sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé públicajjou a propriedade, (art. 1.011, §16, CC/2002). |
CLÁUSULA NONA: Ijica eleito oforo da comarca de Paço do Lumiar-MA, para resolver quaisquer litígios
oriundos do presente Ato. O presente instrumento será assinado em 1 (uma) via de igual teor econsistência. | j

!l I São Luís MA, 19 de Março de2021.

JOSIMIELJDRGE OASILVA NEUSA

009.874.383-0ll
NEUSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVACPF n®

CPFn» 603.191.673-80
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Declara o titular da EIRELl, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
(I

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional dejRegistro Empresarial e Integração

Página 4 de 4
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/ Rutorico

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certífícamos que o ato da empresa J S COMERCIO EIRELI consta assinado dígí almente por:

< I

M pifriFÍ(S^0^òô(S)À^^
CPF • Nome •

00987438301 JOSIMIEL JORGE DA SILVA •

60319167380 NEÜSA MARIA SANTOS DA SILVA SILVA
II

•

JUCEMA

Cemfieo âiJ DAV>0
_ *euresDe«iew«'„. '**
Portaria

^CO o REGISTRO EM 23/04/2021 11:56 SOB H* 21600189438.
PROTOCOLO: 210541903 DE 23/04/2021. | '
CÕDXGO DE VERIFICAÇSOs 12102750457. OiPJ DA SEDE:. 12508451000113.
NIRS: 21600189438. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: l|9/04/2021.
ff S COMERCIO EIRELI

LÍLIAN TMSRESA RODRIGUES HENDOKÇA
8SCRET£RIA-GERAL

www.empresafacll.ma.gov.br

A validade deste documento, se Inpreseo, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
j informando seus respectivos cddigos de verificação.

<



21/04/2021

- ;

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

?OLIiiA

Ruraricc

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS EÀ DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO I

Nome: JOSIMIEL JORGE DA SILVA

CPF: 009.874.383-01

Ressalvado o direito de a| Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peia Secretaria
da Receita Federai do Brasil^
Procuradoría-Gerai da Fazenda

(RFB) e a inscrições em Dívida Ativa
Nacional (PGFN).

a União (DAU) Junto à

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusiveas contribuições sociajs previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo
8.212, de 24 de julho de 1991.

único do art. 11 da Lei n°

A aceitação desta certidão está condicionada â verificação de sua autenticidade na intemet, nos
endereços <http;//r1b.gov.br>ou <http://www.pgfh.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente^ com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n® 1;751, de2/10/2014.
Emitida às 20;48:37 do dia 21/i :4/2021 <hora e data de Brasíila>.

Válida até 18/10/2021.

Código de controle da certidão: 7191.FB17.547A651E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



14/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMEROOE INSCRIÇÃO
12.508^51/0001-13

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

J S COMERCIO EIRELI

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
II CADASTRAL

TITULODO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIA)
JSMAIS

CODIGO E DESCRIÇÃODAATIVIDADE ECONÔMICA TOÍNÇIPAL
47.42-3-00 • Comércio varejista de material eíiétrlco (Dispensada *)

DATADEABERTURA

10/09/2010

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DASATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
28.22-4-01 • Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e
acessórios || |

1.24-1-02 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-índustríaji
1.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle (Dispensada *)

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapèuticos e equipamentos de Irradiação
36.00-6-01 -Captação, tratamento e distribuído de água
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perígosos
38.12-2-00 -Coleta deresíduos perigosos j{
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
41.20-4-00 •Construção de edifícios j|
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.134-00 -Obras deterraplanagem j{
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA fj
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

PORTE

ME

LOGRADOURO

AVAV13
NUMe^O

28

COMPLEMB4TO

QUADRA126

'iP

1.130-000

BAIRRO/DISTRITO

MAIOBAO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSIMIELADM123@GMAIL.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

MUNlClnO ' UF

PACO DO LUMIAR MA

TELEFONE

(98) 3237-3385/ (98) 8315-1451

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA

DATA DASITUAÇAO CADASTRAL
10/09/2010 '

II 1
MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

II 1 .
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPEOAL

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 07:4Zrt8T(aataeRpra de Brasília). /

01

Páaffta: 1/3
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14/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

fOLUA ns

^

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
12.508.451/0001-13

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SlTUAÇAO
1 CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

10/09/2010

1

NOME 5/PRESARIAL

J S COMERCIO EIRELI

li 1

43.22'3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos |
43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
43.99-1 -03 -Obras dealvenaria j
43.99-1-05 - Perftiração e construção de poços de água
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrifícação e polímento de veículos automotores (Dispensada *)
45.20-0-06 - Serviços de borracharia para veículos automotores (Dispensada *) I
45.30-7-06 - Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos
automotores (Dispensada *) |
46.16-S-OO - Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem
~ iispensada *) j, ,
J.42-7-02 -Comércio atacadista deroupas|e acessórios para uso profissional e desegurança do trabalho (Dispensada

I
47.44-0-05 • Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eíetroeletrônlcos para uso
doméstico, exceto Informática e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar j.
50.22-0-01 - Transporte por navegação Interior de passageiros em linhas regulares, municipal, exceto travessia
56.20-1-04 - Fomecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (Dispensada *)
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada!)
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO BDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA j
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO

AVAV13

CEP

65.130-000

BAIRRO/DISTRITO

MAIOBAO

MDEREÇO ELETRÔNICO
OSIMIELADM123@6MAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

NUMERO

28

COMPLEMENTO

QUADRA126

MUNiaRO

PACO DO LUMIAR

TQS^ONÊ

(98) 3237-3385/ (98) 8315-1451

UF

MA

SITUAÇÃO CADASTRAL i

ATIVA

DATADA SrrUAÇAO CADASTRAL

10/09/2010

MOTIVO DE SlTUAÇAO CADASTRAL

SÍTUAÇÂO ESPECIAL

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

Emitido no dia 14/06/2021 às 07:47:1 hora de Brasília).

DATA DAsrrUACÃO ESPECIAL

Página: 2/3
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14/06/2021

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL folha ne

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
Ãwfsnco

NÚMERO DEINSCRIÇÃO
12.508.451/0001-13

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DESITUAÇÃO DATADEABERTURA

10/09/2010

1
MATRIZ l' CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL r 1

J S COMERCIO EIRELI 1
II 1

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39*0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 -Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e Industriais não especificados anteriormente, sem
operador j| !
80.11-1-01 -Atividades de vigilância e segurança privada 1
80.20-0-01 - Atividadesde monitoramentode'sistemas de segurança eletrônico (Dispensada *) i
81.11-7-00 -Serviços combinados para apoídja edifícios, exceto condomínios prediais j
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas i
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
90.01-9-01 • Produção teatral (Dispensada *)!

.01-9-06 •Atividades de sonorização e de iluminação |
. .11-9-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

i)
CODIGOE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ||
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresárí

LOGRADOURO

AVAV13

CEP

65.130-000

BAlRRO/DlSTRrrO

MAIOBAO

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOSIMIELADM123@GMAÍL.COM

ENTEFEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SrTUAÇÂO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

siTUAÇAO especial

MUNICiRO

PACODOLUMIAR
UF

MA

TELEFONE

(98) 3237-3385/ (98) 8315-1451

DATA DASrrUAÇÃOCADASTRAL
10/09/2010

DATA DASITUAÇAO ESPECIAL

I

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que eiende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM if 61, de 11 de
junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às ati\^dades dispensadas. I

Aprovado pela Instrução Normativa'RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. |
Emitido no dia 14/06/2021 ás 07:47:18!Ídata ehora de Brasíila). I Página: 3/3
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ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DA

FAZENDA

FOLltA 0" ep335Írn=i±-'w«o

Sbanta

EMPRESA

FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124726054i
il

Nome / Razão Social: J SCOt(!lERCIO EIRELI
il

CNPJ: 12.508.451/0001-13 j;

Endereço: AVENIDA AV13, MAIOBAO CEP: 65130000 no município de Paço [do Lumiar/
ij I

Atividade Principal: 4742-3/00 -Comércio varejista dematerial elétrico |

Atlvldade(s) Secundária(s) 4923-0/02 -Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com
motorista, 3822-0/00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos, 4211-1/01 - Construção de rodovias
e ferrovias, 5620-1/04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo
domiciliar, 4322-3/02 -Instalaçãoje manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração, 3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle,
3821-1/00 -Tratamento e disposição de resíduos não-perígosos, 3811-4/00 !• Coleta deresíduos não-
perigosos, 4924-8/00 - Transporte escolar, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e
acessórios para aparelhos eletroéletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 8011-
1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional ie desegurança dotrabalho, 4213-8/00 -obrasde urbanização - ruas,
praças e calçadas, 9001-9/01 - Produção teatral, 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias
e armários embutidos de qualquer material, 4520-0/05 -Serviços de lavagerh, lubrificação e polimento de
veículos automotores, 4616-8/001- Representantes comerciais e agentes dojcomércio de têxteis, vestuário,
caiçados e artigos de viagem, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto; exceto a gestão de redes,
7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 2822-
4/01 - Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças,e
acessórios,4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas] 4221-9/02 - Construção de

~estações e redes de distribuição,de energia elétrica, 9511-8/00 -Reparaçãoje manutenção de
computadores e de equipamentos periféricos, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 38
2/00-Coleta de resíduos perigosos, 2824-1/02 - Fabricação de aparelhos elequipamentos dear
condicionado para uso não-industrial, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 1813-0/99 - Impressão de
material para outros usos, 4313-jÍ/00 -Obras de terraplenagem, 4329-1/04 •• Montagem einstalação de
sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 7739-0/99 -
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e Industriais não especificados anteriormente, se
operador, 4520-0/06 - Serviços de borracharia para veículos automotores, 7711-0/00 - Locação de
automóveis sem condutor, 4744-,0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados
anteriormente, 4321 -5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico
relacionados à arquitetura e engenharia, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 1813-0/01 -
impressão de material para uso publicitário, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de
eietrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4530-7/06 - Representantes comerciais e agentes do
comércio de peças eacessórios| novos eusados para veículos automotores, 7732-2/01 -Aluguei de
máquinas eequipamentos parajconstrução sem operador, exceto andaimes, 3312-1/03 -Manutenção e
reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de Irradiação, 8020-0/01 -
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, 4761-0/03 - Comércio varejista de
artigos de papelaria, 8121-4/00 f} Limpeza em prédios eem domicílios, 360Ò-6/01 -Captação, tratamento e
distribuição de água, 5022-0/01j- Transporte por navegação interior de passageiros em linhas regulares,
municipal, exceto travessia, 900J -9/06 - Atividades de sonorização e de Iluminação, 8130-3/00 -Atividades

00 - Servi

construç
paisagísticas, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 811
exceto condomínios prediais, 4399-1/05 - Perfuração e

São Luis, sexta, 23 de abril de 2021

combinados para apoio a edifícios,
de poços de água



Código de Autenticidade: Q36XTHB F0L5IA

R/oriL^

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado.
Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são opòníveis à Fazenda e nem exclue
aresponsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas. !

li !
j Marcellus Ribeiro Alves :

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
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12.508.451/0001|3
JS COMERCIO EIRELI

R$310.000,00 (Trezentos e dez mil reais)
foli-ía n 3ÇT

:ios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o

Empresarial: JOSIMIEL JORGE

65-Titular Pessoa

Brasil

DA SILVA

Física Residente ou Domiciliado no

!S relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecera uma unidade da R

21às (datae hora de Brasília).

I
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FILTROS APLICADOS:

Nome: Josimiel Jorge da Silva

CPF/ CNPJ: 009.874.383-01

UF do sancionado: MARANHÃO

Data da consulta: 14/06/2021 07:06:39

Data da última atualização: 11/06/2021 12:00:03

DETALHAR , CNPJ/CPF DO SANCIONADO ; NOME DO SANCIONADO

^ Nenhum registro encontrado

A

UF DO SANCIONADO
. ÓRGÃO/ENTIDADE
' SANCIONADORA

LIMPAR

; TIPODASANÇAO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA (
SANÇAO

I QUANTIDADE

www nnrtflltran«naronr:la nnw hr/«anmoe/r«i«'7naninar^n.QÍmnlo«=falcAAfam9nhnPaninasftnffeAtsAHIrar-annrHAnar.an=9«r.A«anrJnn9Hn=.ln«imtol4..lrtm04.Ha4^.^Ílvaftmfr:nnt=nnQR'r2AA.'^ni Aim anrlnnart



£V/*a5A IOOVWO OOI
FACIU' uaranhAo :

Governo do Estado do Maranhão
Secretariade Estadodejndústriaecomércio - SEINC
Junta Comercial do Estabo do Maranhão

FOLtiAní?

Rubricâ

e>.*.c«E5^a 1CON^NO 00 |
FACILI MARANHÃO:

CERTIDÃO ESPECIFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que a| informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerciai e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que JSCOMERCIO EIREU ||
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

NIRE 21600189438

CNPJ 12.508.451/0001-13

Protocolo: MAC2101195276

Sitiiação
ATIVA

Status

SEM STATUS

reço Completo AV13, N»28, QUADRA126;, MAIOBAO - Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Arquivamentos Posteriores

Ato Número 1 Data
310 20210567139 26/04/2021

1

002 21600189438 23/04/2021

002 20210541903 23/04/2021

002 21600189438 23/04/2021

223 20210517697 13/04/2021

002 20201115750 03/12/2020

002 20201115760 03/12/2020

222 20200190865 16/03/2020

002 20200100327 10/02/2020

002 202D0067508 29/01/2020 '

223 20190297220 , 22/04/2019
223 20190034530 24/01^19 -

002 20180978578 17/01/2019

090 21200987663 23/01/2018-r?
002 20180005758 23/01/2018

090 20180005715 i -23/01/2018-
223 20171340302 •-X-' 05/12/2017' -
002 20151211140 f 12/08/2015.

• ' ''

Ml621002376 1'"; -'30/01/2015
35Ó M1321007241 ^•':10/09/2010

080 21800075380 .'.10/09/2010-
080 21800075380 ; ft..' i o/dg/Mo"••

Descrição

OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA/
EMPRESÁRIO |
TRANSFORMAÇÃO

OUTROS I
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

BALANÇO I'
OUTROS I
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) |
BALANÇO
CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) |
BALANÇO I
BALANÇO I
ALTERACAODE DADOS (EXCETO NOME
EMPRESARIAL) | ,
TRANSFORMAÇÃO
TRANSFORMACÁO
ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
BÂliANCO ' I
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

, ÉMPRESARIAL) |
: t DÉSENQUADRAMENTO DE MEI

DESENQUADRAMENTO DE MtCROEMPRESA
• ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitidaãutomaticamente em 21/06/2021íãs,18:47;57 (Horário dè Brasília).
Se Impressa, verificar suáautentícíàãde nohttp,sV/www.émprésàfec|Lmè^góv.b^ com o código 5FA29PAN.

l\ü!ián;Tf»resaRb(:!rigües;Ménd
'-'" Secfetário(a)Gèíál'̂ • '
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Data cfa consulta: 31/05/2021 09:02:41

?•-

l dentí^-caçâddíí Cífntrjbüiníé"-^ tiz

CNPJ: 12.508.451/0001-13

Aopção peloSírnpíes Nacícnaí e/ou ab! inge todos os esísbelscímentos da empres

. !i
Nome Empresarial: J S COMERCIO EíRELí

í Sítüãcâo-^tual
A -

I Situação no Simples Nacional: Optantè^^êlo Simples Nacional desde 10/09/2010
! Situação no SiMEf: NÃO enquadrado no! SiME!

•-^.Máfs inío(maeõés>"
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?01HA ns 3ST

'ubrica

Ministério da Economia

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e
Secretaria de Gestão

Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores' - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa n^ 03, dc 26 abril de 2018)

12.508.451/0001-13
j s comer!cio eireli

CNPJ;

Razão Social:

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO I

Endereço:

AVENIDA AV 13, 28 - QUADRAIZÓ - MAIOBAO - Paço do Luimar / Maranhão

•O

Observações:
Averacidade das informações poderájser verificada oo endereço www.comprasgoveroamedtais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei n* ,8;666, de 1993.

Emitido em: 14/06/2021 07:23



FOUlAnS

Ruúfico

f.'-TVBAIOOVEBNO eO O— Governo do Estado do Maranhão

Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comerdal do Estado''do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis >SIMREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerdale sflovigentesna data da sua expedição.

Nome Empresarial: JSCOMERCIO BREU l|
Natureza Jurídica: Empresa individualde Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

NIRE (Sede)
21600189438

CNPJ II
12.508.451/0001-13

Endereço Completo
i»:—AV 13. N® 28. QUADRA 126; MAIOBAO • Paço do Lumiar/MA - CEP 65130-000

Arquivamento do Ato
Constitutivo
10/09/2010

bM/«1AtoOVERNO
FACILimaranhAi

Protocolo: MAC210t298883

Inicio de Atividade

10/09C010

4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 46.16-8-00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE TEXTEIS,
VESTUÁRIO CALCADOS E ARTIGOS DEVIAGEM 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DEMATERIAL PARA USOPUBLICITARÍO 18.13-0-99 - IMPRESSÃO DEMATERIAL
PARA OUTROS USOS33.12-1-02 - MANUTENÇÃO E RÉPARACAO DEAPARELHOS E INSTRUMENTOS DEMEDIDÁ;TESTE E CONTROLE 33.12-1-03 -
MANUTENÇÃO E RÉPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO 36.00-6-01 - CAPTACAO.
TRATAMENTO EDISTRIBUIÇÃO DE AGUA 37.02-9-00 }•] ATIVIDADES RELACIONADAS AESGOTO. EXCETO AGEStAO DE REDES 38.11-1-00 - COLETA DE
RESÍDUOS NAO-PERÍGOSOS 38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS 38.21-1-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NAO-PERIGOSOS
3822-0-00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS 41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS4221-9-02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRÍCA42;92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 4321-5-00'- INSTALACAO E MANUTENÇÃO
ELETRICA 43.22-3-02 - INSTALACAO E fiflANUTENCAÓ'DE SISTEMAS CENTRAISDE AR CONDICIONADO. DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 4329-1-04 -
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAiMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALI2ACA0 EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 43.30-4-02 -
INSTALACAO DE PORTAS. JANELAS, TETOS. DIVISOÍi?IAS E/ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.99-1-05 - PERFURAÇÃO ECONSTRUÇÃO
DE POÇOS DE AGUA 4520-0-05 - SERVIÇOSDE'LAVÀGEM. LUBRIFICACAO E POLIMENTO DEVEÍCULOS AUTOMOTORES 4520-0-06 - SERVIÇOSDE
BORRACHARIA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 4530-7/06 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PECAS E ACESSÓRIOS
NOVOS E USADOS PARAVEÍCULOSAUTOMOTORES47.53-9-00 - COMERCIOV/^RÉJISTAESPECIALIZADO DE H.ETRODOMESTÍCOS E EQUIPAMENTOS DE
ÁUDIO E VÍDEO 47.57-1-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
DOMÉSTICO. EXCETO INFORMÁTICA E COMÜNICACÁO 47.61-04)3 - COMÉRCIO VAREJISTA DEARTIGOS DEPAPELARIA 4923-0-02 - SERVIÇO DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUtOMOVEIS COM MOTORISTA 56!20-1-04 - FORNEClMENTO|DE'/y-lMENTOS PREP/VRADOS
PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICIÜIAR 71.19-7-03 - SERVIÇOS DEDESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A/«QUITETURA E ENGENHARIA
77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 77.32-2-OÍ - /Ú.UGUEL DÉMAQUIAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR.
EXCETO ANDAIMES77.3WM)3 - ALUGUEL DE PALCOS. COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPpRARIO. EXCETO ANDAIMES77.39-0-99 -
ALUGUEL DE OUTR/VS MAQUINAS EEQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÀÒ ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. SEM OPERADOR (
RETROESCAVADEIRA PARADEMOLICAODE PAREDESE COLUNAS; ESCAVAR BURACOS) 80.11-1-01 - ATIVIDADES DEVIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
8020-0-01 - ATIVIDADESDE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO (DISPENSADA *) 81.11-7-00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA
APOIO AEDIRCiOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS 8121-1-0Ó - LÍMPEáV'EM PÓDIOS E EM DÓmIciLiOS 81:22-2-00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE
PRAGASURBANAS 90.01-94)1- PRODUÇÃO TEATRAL 90.01-94)6- ÀTíViDArDÉS DESONÒRÍZACÀbÉ DE ILUMINAÇÃO 95.11-8-00 - RÉPARACAO E

ITENCAODE COMPUTADORESE DE EQUIPAMENTOS PERIRERICÕS 50224)/01 -TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIORDE P/tôSAGEIROS EM
AS REGULARES. MUNICIPAL, EXCETO TRAVESSIA 28.2244)1- FÀBRICACAO DEMÁQÜÍNÂS, EQUIPAMENTOS EAP/\RELHOS PARA TRANSPORTE E

- ACAO de PESSOAS. PECAS EACESSORIOS 42'.11-1-()i-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS ÉÈERROVIAS 42.13-8-00 - OBRAS DE ÜRBANIZACAO - RUAS.
PRAGAS E CALCADAS 42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DÉ INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.13-4-00,'- OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.99-1-03 -
OBRAS DEALVENARIA 4924-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR 8130-3/00 r ATIVIDADES PAISAGIStiC/tó Í2824-1/02 - FABRlCACAO DEAPARELHOS E
EQUIP/\MENTOS DEARCONDICIONADO PARA USONAO lNDUStRl/*! 47444)105 - COMÉRCIOVWÍEJISTA DEMATERIAIS DECONSTRUÇÃO NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4642-7/02 - COMERCIO ATACADiSTÃ DE ROUPAS EACESSÓRIOS ,PARA USO PROFISSIONAL EDE SEGURANÇA D^
TRAB/M.HO

Capital
R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)
Capital Integralizado
R$ 310.000.00 (trezentos e dez milreais)

Tnutar

Nome

JOSIMIEL JORGE DA SILVA

Dados do Administrador
Nome

JOSIMIEL JORGE DA SILVA

Ultimo Arquivamento
Data

26/04Q021

Numero

20210567139

CPIf
009.874.3834)1

0091874

Administrador

S

Porte

ME (M]cro'cmpresa)

Inicio do Mandato

28/11/2017

Prazo de Duraçao
Indeterminado

Término do Mandato

Início do Mandato

19/04/2021

Término do Mandato

Ato/eventos

310 / 310 - PUTROS DOCUMENTOS DE
E DA EMPRESA / EMPRESÁRIO

Esta certidãod&Lâmftidcrã^matlcamepté em18/06/2021. às 14:04:37 (horário de Brasília).
Seimpressa, verificar súá autentlg^de no l}J(|ís://www.emprasafacil.ma.gov.br. com ocódigo NMAGXB1R.

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

/
1 de 2
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tN-/t<£SA i COVfBNO00
FACnJ'*'̂ '>ANHAO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comeraal do Estado'do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Naciò na! de Registro de Empresas Mercantis - SI

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comerdal e são vigentes na data da sua expedição.

NotmEmpresarfairJSCOMERCIOEIREU ||
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Ümítsda (de Natureza Empresária)

MAC2101288883

Ulian Ttieresa Rodrigues Mendonça
Sacretárro Geral

FOLHA nft

IREM

ubricfi

ffJ/CTSA j GOVERNO DO
"FACILImaranhAo

Continuação

Protocolo: MAC2101298883

K

Q
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TCü FOLKA nS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UlUIAO
RiTúncfi

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo^ apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade
pela veracidade do resultado da consulta édo Órgão gestor de cada caéafStoppVftyfflSiSSBA
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Ca^oíáaT"*"*'"" '
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. CwtlRcó 9

Portáría n**' "õBF

Consulta realizada em: 14/06/2021 07:03:58

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: J S COMERCIO EIRELI

CNPJ: 12.508.451/0001-13 I

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor; TCU j
Cadastro: Licitantes Inidôneòs

Resultado daconsulta; Nada ^Consta

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

Rúb/ic

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

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

Órgão Gestor: Portalda Transparência
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada''Consta

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

Órgão Gestor: Portal da Transparência
Cadastro: CNEP- Cadastroj Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada' Consta

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

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

2D X



' FOLHA '
'

1 {^bricfi

racionalização deserviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei n® 12.965, de23 deabril
de 2014, Lei n® 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei n® 13.726, de 8 de outubro de 2018,
Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016. '

a y



COMÉRCIO EIRE

CNPJ 12.508.451/0001-13

r-'

Av. 13,Qd.i26;n& 28 - Maiobão - Paço do Lumiar/MA• CEP: 65130-000
Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-maíi: iosimieladml23@gmail.com

<x.

••OLHA n®

. ii.



CNPJ 12.508,451/0001-13

•OHPJ'lZ:S08.45Í/000t-'i

Email: Ioslfnto)adm123<S^ma{>.com
»_ I -í^sr-r.^iM==

&^Cri a6»£le^=..
U, .>♦*■«»»■« fi tlTrrgt-l

í^c3 •géM*awrn«^;ijsi -Mst ^stiüSiitm ^Juan—c ^
HaaúraE;^al—i -/l

HwW

s

— Rut>s'«co

: (M) 323T-33S5/ »S137-02*15

.v

Av. 13,Qd.l26, ns 28 - Maiobão - Paço do Lumíar/MA- CEP: 65130-000
Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-maíl: Íosimi6ladml23@gmail.com



MO© o

NPJ: 12.508,451/0001-13

?OLHA ns

TOMADA DE PREÇO N " 08/2021 - CPL
PROCESSO N." 2005001/2021

DECLARAÇÃO

Prefeitura Municipal de Sao João dos Patos

Comissão de licitação- cpL,

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EFUNCIONAMENTO

Ruiírice

Eu, Josimiel Jorge do Silva portador da Carteira de Identidade n® 16708552001-9 SSP-
MA 0 do CPF n.® OÜ9.874.383||o residente e domiciliado na Rua 12, n® |l2A, CEP: 65110-000, Vila
Operária - São José de Ribamar - Maranhão, declaro sob as penalidades da' lei, que, a empresa JS
COMÉRCIO EIRELI inscrita no ÇNPJ 12.S08.451/OOON13 está localizada e em pleno funcionamento na
Av. 13, Qd.l26, n® 28 Cep: 65J 30-000 - Bairro Maiobão - Paço do Lumiar - MA, sendo o local e
instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda,
dispostas nesta declaração

que assumo inteira responsabilidade por todas as informações
eximindo a Prefeitura Municipal de

responsabilidade sobre as itiformaçoes prestadas por esta empresa.
Pinheiro de qualquer

Paço do Lumior/MA) 30 de junho de 2021

to Çoutinko
rocurador

43.'353-00
'0:05501í>420I5-9

Av. i3,Qd!l26, 28 - Maiobão-Paço do Lumíar/MA - CEP: 65130-QOO
Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-mail: loslmleladml23@gmail.com



ÇNPJ: 12.508.451/0001-13

ITOMADA DE PREÇO N " 08/2021 - CPL

j, PROCESSO N." 2005001/2021
I'

DECLARAÇÃO CONJUNTA

FOLHA nft

RUWiCO

Prefeitura Municipal de São Jõdo dos Patos

Comissão de licitação- cpL

JS COMÉRCIO ElRELl. CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av 13. Qd.l2ó. n® 28 Cep:
65.130-000 - Bairro Maiobão -jlPaço do Lumiar - MA por intermédio de seu representante legal Sr.
Josimiel Jorge da Silva portador da Carteira de Identidade n® 16708552001-9 SSP-MA e do CPF n.®
009.874.383-0, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei. em especial
o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: |

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto
no Inciso Vdo Art. 27 da Lei n® 8.666, de 21 dejunho de 1983. acr^cido pela Lei n® 9.854. de
27 de outubro de 1999.||que não possui em seu quadro de pessoal èmpregado(s) com menos
de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.| e em qualquer trabalho
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze).

2) Quanto a condição MEl/EPP/COOP, esta empresa está excluída |das vedações constantes
na Lei Complementar n^ 147/2014 e na presente data, é considerada.

X) MICROEMPRESA. conforme Lei Complementar n® 147/2014;
) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar no 1472014!
] COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nO 11.488/2007.
) NãoéME/EPP/COOP. |i

3)

4)

Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências ,d® habilitação; que esta
empresa atende a toctos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta
com indicação do objeto e do preço oferecido os quais atendem plenamente ao Edital.

]
Quanto a inexistênciaj
Federal n. o 8.666/93.1
participar do TOMAD/^

de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, S 2. o. da Lei
que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a
DE PREÇO em epígrafe, e que contra ela não existe nenhum pedido

de falência ou concordata. Declara, outrossim. conhecer na íntegra o Edital e que se
submete a todos os sejis termos.. |

a) Declara ainda, rios termos do artigo 9®, 111, da Lei Federal n® 8666/93, que não possui em
seu quadrofuncional servidor publico ou dirigentede órgão ou entidade contratante ouresponsável pela licitação. |
b) Declara tambern, nos termos dos artigos 9®, I e II, da Lei Federal n® 8666/93, que não
inicide em suas hipóteses vedadas

.126, 28 - Maiobão - Paço do Lumlar/MA - CEP: 65130-000
Fone: (98)3237-3385/38137-0215

E-mail: iosimieladml23®gmail.com |

Minho
jrador

CPF'S201743.353-00
10:055011742015-9

V



J CIO EB:

G,NPJ; 12,508.451/0001-13
5) Quanto a eiaboroção independente de proposta: folha nS

'ubrico

a) A proposta anexo foi
conteúdo da proposta

elaborada de maneira independente (pelo licitante). e que o
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente.

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
foto da tomada de preço no 08/2021 - por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

b) Aintenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido
de qualquer outro participante potencial ou de fato do tomada de preço no 08/2021 - SRP,
por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

\ )C) Que nõo tentou, por qualquer melo ou por qualquer pessoa, influir
outro participante poteriiclal ou de fato da tomada de preço no
participar ou não da referida licitação;

na decisão de qualquer
08/2021 - SRP quanto a

d) Que o conteúdo 'da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potendal ou de
fato da tomada dé preço no 08/2021 - SRP antes da adjudicação do objeto da referida
licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ouipdiretamente,
informado a, discutido ||com ou recebido de qualquer integrante de(órgão licitante] antes
da abertura oficial das propostas;

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detémplenos
poderes e informações para firmá^a.

Paço do Lumiar/MA, 30 de junho de 2021

outinho
Procilíador

CPF:Ç20743.353-00
!D:0550117420l5-9

Av. 13jQcI.126, nS 28- Maidão-Paçodo Lumiar/MA-CEP: 65130-000
Fone: (98)3237-3385/98137-0215 |

E-mail: iosimteladml23tS)gmail.com |
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i

CNPJ: 12.508.451/0001-13

TOAÍADA DE PREÇO N - 08/2021 - CPL
PROCESSO N." 2005001/2021

folha n

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS R6QUISITOS DE HABILITAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Jõao dos Patos

Comissão de licitação- cpL

JS COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 12.508.451/0001-13 sediada em Av. 13, Qd.l2ó, n° 28 Cep: 65.130-000-
Baírro Maíobão - Paço do Lumiar - MA por intermédio de seu representante legal Sr. Josimíel Jorge
da Silva portador da Carteira de Identidade n® 16708552001-9 SSP-MA e|do CPF n.® 009.874.383-0,
sob as penas da lei, nos termos do art. 4° inciso VII, da Lei no 10.520/0Z que cumprimos plenamente
os requisitos de habilitação estabelecidos no edital da licitação acima idéntificada.

Paço do Lumicr/MA, 30 de junho de 2021

)utinhp
idor '

CPF;620.743.353-00
10'055011742Ó15-9

Av.'13,Qd.l26, n92S- Maiobão-Paçodo Lumiar/MA-CEP: 65130*000
Fone: (98)3237-3385/98137-0215

E-tnaíl: iostmie1adml23(S)gmaíl.com



qNPJ: 12.508.451/0001-13
TOMADA DE PREÇO N " 08/2021 - CPL

PROCESSO N." 2005001/2021

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prefeitura Municipal de São Jõqp dos Patos

Comissão de licitação- cpL

rOi-HA n®

RuOTÍtO

JS COMÉRCIO EIRELI. CNPJ 12 508.451/0001-13 sediado em Av. 13, Qd.l26, n" 28 Cep: 65.130-000-
Bairro Maiobão - Paço do Lumiar - MA por intermédio deseu representarjite lego! Sr. Josimiel Jorge
da Silva portador da Carteira||de Identidade n® 167ÜB552G01-9 SSP-MA e. do CPF n.® 009.874.383-0
DECLARA, sob as sanções adnninistrativas cabíveis e sob as penas da lei. jem,especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que: Çuanto a condição MEIEPP/COOP, esta eriipresa está excluída das
vedações constantes na Lei Complementar no 147/2014 e; na presente data, é considerada:

1|
< '

(x) MICROEMPRESA, conforme liei Complementar n» 147/2014;
() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar n®1472014.

Paço do Lumiar/MA. 30 de junho de 2021

Coutinkp
Procurador

CPF Ó.741353-00
!0:C â.11742015-9

Av. 13jqd.l26, nü 28 - Maiobão - Paço do Lumiar/MA- CEP: 65130-000
Fone; (98)3237-3385/98137-0215 {

E-malh iosímieladml23tSgmaíl.com |
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MINISTÉRIO DAFAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

certidAo de regularidade

?0L1ÍA ns

Ruortco

Cerúficamos que JUNTO SEGUROS SA, CNPJ S49481S700tU33. está autonzada a operar, conforme PORTAR» 1139, piiUicadota) no D.O.U. de 03/12/1991. ncs temios da legislação vigente.

CWdlicamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data. sob regtite de Direção Fiscal, Intervenção. Uquidação Extraludicialou FiscaUzação Espedal. e não está cumprindo penafdade de suspensão imposta pela
SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atuaTuaila podem ssr obtidos ern

Código da Certidão; CR0S436_29O6Zt]21_Offi322_O26

Esta Csnidão é váida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidSes geradas posterionnente.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

vAwr.suseo.nov.br ou por meio de petição à /Nutarquia.

Ho de Janeiro, 29 de Junho de W21.

i
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DcKurrento eFetrCnico assinado çonfonn$ MP n" 2.200-2/2001 de
24/0872001, que InstltuiuaInfra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP- \

I, Brasil por Slsnatários(as}: Gustavo
Henrich N"dé Série do Certificado: 099FC0891SF5891A Roquede Holanda Melo N"de

Série do Certificado: 52AE2099725C9CD2 í

Ari. 1» - Ficainstituída a Infra - Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de
documentos em forma eletrônica, das apEcaçdes de suporte e das apEcaçÕes hablBtadas que utilizem certificados [digitais, bem como a reaSza^o de
transações eletrônicas seguras. , |
Após sete dias úteis da emissão destedocumento, poderá ser verlícado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no sitewww.8üsep govbrda
SUSEP - Superintendência de Seguros Privados;] Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro,
previdência complementar aberta, capctafização, resseguro e corretagem de seguro. Ascondições contratuais / regulamento deste produto protocdizadas pela
sociedade I entidade junto à Susep poderão svjiconsultadas nosite wvnv.susep.gov.br, de acordo com o número!de processo constante da apóBce /
propasta,A certidão de regularidade da sociedade seguradoraperantea SUSEP podeser consultada no site vvvvwsusep.gov.br.Este produto está protocobdo
atravásdo N." de Processo SUSEP 15414.900195/2014-17 e n" 15414.900196/2014-53.
Atendimento SUSEP: 0800 021 84e4.Central de Atendimento Junto: 0800 704 OSOI.Ouvidoria Junto: 0800 643 0301.

N° Apólice Seguro Garantia: 01 -0775-0325868
Proposta: 2894083
Controla intemo|j(Código Controle): 964939682
N® de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.03258681000000

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANT

Garantia contratada

Modalidade Limite Máximo de Garantia (L.M.G) Rarrio

Licitante R$ 28.573,67

• íi

0775 GARANTIA SEGURADQ
SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos no contrato
/

Modalidade e Cobertura Adicií nai importân cia Segu rada

:Í • ^
Vigência

; .11
Inicio

,

5 Término

Licitante R$ 28.573,67
i*' ' '

28/jd6/202t
1

íi 30/10/2021

!
1
1

\
1

Demonstrativo de Prêmio:



Prêmio LíquidoLícitante —
Adicional de Fracionamento

LO.F

Prêmio Total •

Parcela

1

rV-íriiT-i-iTnTninirfiiii rmi iTii"Tii ífíri-TTT^f^iiTi iwH^iiiiiiir'ir %!

I

FOLHA

Ru£ri(.^ SEGUROS

Vencimento

14/07/2021

R$

N° CaíTiê

9468423

297,11

297,11

Valor(R$)
297,11

VEm atendimento áLei 12.741/12inrormamos que Incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep ede 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, dedu2jdos do eitabelecidc
espsc[flca.O(s)vabr(es) eclmadescnto(s), é(6Êo) dèvldo(8) nocenarto destacontratação da cobertura(s).Pode(iTi) sofrer alteraçãojões] quando contratada(s) isoladámenta oueias] quando contratadaís) isoladámer

junto
I# SEGUROS

N° Apólice SeguroGarantia; 01-0775-0325868 j
Proposta: 2894083

Controle Intemp (Código Controle): 964939682 j
N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

FRONTISPÍCIO DEAPÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor| fixado nál apólice,,se o
Tomador adjudicatário se recbsar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas,
dentro do prazo estabelecido n'ó Edital de Licitação 0092021.

Esta apólice éemitida de acordo com as condições da CircuíardaSusepn.°477/1jj3
ESTA APÓLICE NÃO PODErX SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO
MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

|i

* **********************
:i
II

* **********************

i|
* **********************

li
ii

* **********************

il
* **********************

li
* **********************

i|
* **********************

* **********************

* **********************

]l
* **********************

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******

*******
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N° Apólice Seguro Gara©itiál775-0326868 |
Propostá894083 I
Controle lntemo;(Código Corfta)4Ô]B9682 |
N°de Registro SUSIK436.2021.0001.0775.0325868.000000
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CONDIÇÕES GERAIS

CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLj|\NO PADRONIZADO
CAPITULO I- CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA - SEGUr'aDO: SETOR PÚBLICO

E G U R O 5

ubrito

1. Objeto: 1 ! , j|
•\ 1.1. Este contrato de seguro garante ofiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador

perante o segurado, conforme o|s termos da apólice e até o valor da garántiafixado nesta, e.de
acordo com a(s) modalldade(s)|Wou cobertura(s)adicional(is)expressarhentecontrátada(s), em
razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive
de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Podéres da União, Estados,
do bistrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de: ~ i

I i!i •:
I-processos admmistratvos; 1 ! !|' ^

I I ^u *
II - processos judiciais, inclusive execuçõesfiscaís; ; iii i

'I '
III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, ;em dívida|àtiva;

i|
IV -regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este sequro os valores devidos ao segurado, tais
como multase indenizações,oriundos doinadimpíemento das obrigações assumidas pelo {
tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice; documento, assiJado pela seguradora, que representa formalmente 6contrato de
Seguro Garantia. |l i íi 1
2.2. Condições Gerais; conjuri,to das cláusulas, comuns atodas as moclalidades e^u coberturas
de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos;das partes contratantes.

ii • if ' r ''
2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas á cada modalidade
e/ou cobertura de um pianodè seguro, que alteram as disposiçõesestabélecidasjnas Condições
Gerais. U ^

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma fomna, as CondiçõesGerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado. j
2.5. Contrato PrincÍpaí:todo e qualquerajuste entre órgãos ou entidades da Administração
Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja umacordo de vontadespara a
formação dè vínculo e a estipulaçaode obrigações recíprocas, seja qualfor a denominação
utilizada.



N° Apólice Seguro Garantia; 01-0775-0325868

Proposta: 2894083
Controle !ntemo'|(Código Controle): 964939682
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N° de Registro SUSER: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações
naapdice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das
partes. |j I

2.7. Indenização: pagarnento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento
dasobrigações cobertas pelo seguro. ' '

I I2.8. Limite Máximo de íparantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará
perante osegurado em função dopagamentode indenização. ;;

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do
seguro,e quedeverá constar da apólice ou endosso. |

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora
constatará ounão a procedência da reclamação de sinistro, bem conib a apuração
dos prejuízos cobertos pela apólice. '

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de Íemíssão de apólice de
seguro,finnado nos'ten7ios da legislação em vigor. i|

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se
transmite oposicioriamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado,
bem como os possíveis valores a serem indenizados. [

2.13. Segurado: a Admiriistração Pública ou o Poder Concedente.
i| I

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nosl termos da apólice, do
cumprimentodasot|>rígaçõesassumidaspelo tomador. '

li I 'i2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigaç^s assumidas
pelotomador peranteo segurado, conforme os tennos da apólice. j.

Ii ' r
2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobèrtas pelo seguro.

li I 'i '
2.17. Tomador devedor|das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante
propostaassinada p|elo proponente, seu representante ou |por corretor de seguros
habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e
aceitação do risco. ^

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, iprotocolo que identifique
aproposta por ela'| recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu
recebimento. 'i '

Página agá 16
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3.3. Aseguradora terá o Í3razo de 15 (quinze) dias para se rhanifestar sobre a aceltaçã(^
ou nãoda proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novoã
ou renovações, bemjcomo para alterações que impliquem modificação do risco. \

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de
documentoscomplementares, para análise e aceitação do risco, ou da
alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo
previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proplanente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos
complementares

indique os
[—do-risco:—

3.4.

3.5.

3.6. Caso a aceitação'

N® Apólice Seguro Garantia: 01 -0775-0325868
Proposta: 2894083

Controle Interno (Código Controle): 964939682ouMuuie uiiciiiu ^ouuiyu ooaooi: | ^
® N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.00d00ft

SEGUROS

mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora
fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação

3.3.3. No caso dé solicitação de documentos compIem|entares, para análise e
aceitação dorisco, ou da alteração proposta, o prazo de 15!(quinze) dias
previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em
que se dera entrega da documentação. !

i| ' j',
No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito,
aoproponente, especificando os motivos da recusa. '

A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo ácima
aludido,caracterizará a aceitação tácita do seguro. ; : •

da proposta dependa de contratação ou alteração de
ressegurofacuitativo' o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o
resseguradorse manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao
proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente íneMstència de cobertura
enquanto perdurara suspensão.

3.7 A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15
data deaceitaçãodál proposta.

quinze) dias, a partir da

4. Valor da Garantia:

4.1. Ovalor da garantia áesta apólice é o valor máximo nominal Dorela garantido.

42.Quando efetuadas jalterações previamente estabelecidas rio contrato principal ou
nodocumento que serviu de base para a aceitação do riscoIpela segufadora, o valor
da garantia deverál acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o
respectivo endosso: i |!

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que
serviu debase para;|a aceitação do risco pela seguradora, ém virtude^ das quais se

APÔLICESíG! fAL
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faça necessária a rnodificação do valor contratual, o valor da garantia poderá
acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja b respectivo aceite p
seguradora, pormeidida emissãode endosso. i

5. Prêmio do Seguro: ! i
||

5.1. O tomador é responsável peio pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo
devigência da apólice. I

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o
tomador nãohouveriilagadoo prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido,
poderá aseguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

li ' '' ''
5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum

valoradicional, a título de custo administrativo de fracimamento, devendo ser
garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibiíidáde de
antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, comja conseqüente redução
proporcionai dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio avista ou de qualquerumade suas
M i (I

N° Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0325868
Proposta: 2894083

Controle Intemo (Código Controle): 964939682 i inseguros
N° de Registro SUSER: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, ò pagamento poderá ser
efetuado no primeiro dia útil em que houverexpediente bancário. | •'

I I
5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao

tomadorou seu repr^entante, observada a antecedência rnínima de 5 (cinco) dias
úteis, em relação à data do respectivo vencimento. í '

j '
6. Vigência: !j I | .

6.1. Para as modalidades do S^uro Garantia nas quais haja a vincuiação da apólice a
umcontrato principal, a vigência da apólice será igual aó prazo estabelecido no
contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais
de cada modalidade contratada. j l!

ii I I ii
6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será íguai ao prazo informado

namesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições
Especiais da respecWa modalidade. j

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabeieddas no contrato
príncípaí ouno documento que serviu de base para a jaceítaçâo |do risco pela
seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais rnodificações, devendo a
seguradoraemitir oiVespectivo endosso.

APÓLlCEèl(fc!TAL
I
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6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento q
serviu debase paraja aceitação do risco pela seguradora, èm virtude das quais
faça necessária a rriodificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar
modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, p
meio da emissão de!;endosso.

!i

ii
7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Recijamaçâo e Caracterização do Sinistro serão especificadas para
cadamodalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os dpcumentos que deverão
serapresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro. <;

7.2.1. Com basejem dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar
documenta^oe/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apó ice poderá! ser realizada
durante oprazo prescrícional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora condua pela não caracterização do | sinistro, comunicará
formalmente aosegúrado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando,
conjuntamente, as razões queembasaram sua conclusão, de forma detalhada.

lü

8. Indenização:

I

descrita ná apólice, até o8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação
limitemáximo de garantia da mesma, segundo uma das fonrias abaixo; conforrne for
acordado entre as partes:

- realizando, por meio
darcontinuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

ji
N° Apólice Seguro Garantia: 01 -0775-0325868

Proposta: 2894083
Controle lntem'o (Código Controle): 964939682

de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma á lhe

N° de Registro SUSEP: 05436.2021.0001.0775.0325868.000000

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos 6/óu'multas causados
, ... ''pelainadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato
princípaldeverá oconer,dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias; contados da data de
recebimento do último documento solicitado duranteo processo de regulação dosinistro.II I
8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30
(trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente
àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

f.
Páginas de 16
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8.2.3. No caso de decisão judiciai ou decisão arbitrai, que suspenda os efeitos
reclamaçãoda apólice, b prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando
contagem apartir do prinrieiro dia útil subsequente arevogação dá decisão. || .

8.3. Nos casos em quehajavinculação da apólice a um contrato principal, todos osisaldos de
créditos do tomador no contratojprincipal serão utilizados naamortização dò prejuízo e/ou da
multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízodo pagamento da indenização no prazodevido. I ' .í: ^
8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da'apuração dos
saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado óbriga-se, 'a devolver à
seguradora qualquer excesso que íhetenha sido pago.

9. Atualização de Valores:
( \

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da inc
termos da Cláusula 8 destas C|j3ndições Gerais, dentro do prazo para págámentò
obrigação, acan'etará em:

enizaçao nos
da respectiva

a) atuaíizaçao monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo,, no caso
deindenização.adata de caracterização do sinistro; e -

9.2. O índice utilizado
aoConsumidor Amplo

9.4. O pagamento de
feitoindependente de

b) incidência de juros mdratórios calculados "pro rata temporis", contadós^a partir do
primeiro diaposterior ao término do prazo fixado.

para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços
a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística^ - ou

índice que vier a substituMo, sendo calculado com base na variação positiva apurada
entre o último índice publicado antes da data de obrigação cié ípagamènto e aquele
publicadoimediatamenteanterioràdata desuaefetivaliqüidáção. . ,'l| . >
9.3. Os juros moratórips, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo
fixadopara pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estíverljem vigor para
a mora do pagamentodá impostos devidosà Fazenda Nacional!

valores relativos à atualização monetária e juros áe mora' será
ualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de[iuma só vez.

juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

Páflina 7 de 16
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10.1. Pagaa indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inádlmplidas pelo tomador,
a seguradora sub-rogar-se-á no!s direitos e príviiégios do segurado contra o tomador, ou contra
tercetros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. Éineficaz qualqueratodo| segurado que diminua ou extinga.em prejuízo do segurador, os
direitos a que se refere este item. |

'I !
11. Perda de Direitos: i| ! „

'I I .
0 segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes .
hipóteses: jl 1 .

1- Casos fortuitos ou de força rnaior, nostermos do Código Civil Brasileiro; i, í;
ii !•!.,'

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ouifatos de - j'
responsabilidade doseguradoiü I

III -Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, quetenhamsído
acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora; i; - —i

IV - Atos ilícitos dolosos ou poif culpa grave equiparável ao dolo pratica'dos pelo ssguradò,'pelo
beneficiário ou peio representante, de um ou de outro;

V-0 segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de \
seguro; íl | iji ^

VI - Se o segurado ou seu repijesentante iegal fizer declarações inexatas ou omitirde má-fé
circunstâncias de seu conhecirnento que configurem agravação de riscò dè inadirriplênciado
tomador ou que possam influenciarna aceitação da proposta:

VII - Se o Seguradoagravar intencionalmente o risco;

12. Concon^ncla de Garantias:

!l I í I
No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o
objeto deste seguro, em benefício domesmo segurado ou beneficiáríoj a seguradora i
responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, '
relativamente ao prejuízo comum. ' •: j

13. ConcorrênciadeApólicesijj . j
É vedada a utilização de mais;de um Seguro Garantia na mesma moda
objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

idade para cobrir o
I!.--

14. Extinção da Garantia; | I
I '

14.1. A garantia expressa porl,'este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes
eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme
item 7.3. destas Condições Gerais:
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I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente
realizadomediante teimo ou deciaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

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

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia
daapólice; i| ' i|

ll í 'iIV - quando o contrato prin.cipal for extinto, para as modalidades nas quais haja vincuiação
daapólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para^os demais
casos; ou

V- quando do término de viç
nasCondições Especiais.

j\
r

ênda previsto na apóiice, salvo se estabelecido] em contrário

14.2- Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato,|jesta garantia
somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, emi consonância com o
disposto no parágrafo 4°do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se cortijDrovará.-além
das hipóteses previstas no item 14.1pelo recebimento do objeto do contrato nos'termos do art.
73 da Lein® 8.666/93. ' ;i • '

15. Rescisão Contratuai:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo; por iniciativa
dosegurado ou da seguradora e com a concordância recíproca,ideverão ser observadasas seguintes disposições: j|

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da socjedade seguradora, esta
reterá do prêmiorecebido, além dos emolumentos, a parte proporei
decorrido;

ònal ao tempo

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do
seguradora reterá, nomáximo, além dos emolumentos
acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

segurado. à sociedade
o prêmio; calculado de

|l • íf ti-.
ReFaçãõ a sâr aplicada sobrea vigência—|—-%-do—{Relação aseraplícadasobrea vigência ~|—>%-do—odg[r)a1

para obtenção deprazo em días--^~-Prêniio~*|oríglnai paraobtençãodeprazo em|dias.—|—Prêmio^

-15/365 ;j
-30/365 ll |--20%
-45/365 '1 -l-"27%
-60/365 :| |-"30%
-75/365 'I |-"37%
-90/365 'j- |--^0%
•105/365 II |---46%
•120/365 i |--50%
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•195/365

225/365

'240/365

255/365

270/365

285/365-

:i,...73%—,
210/365 " jw—75%—

|.-.78%-.

i—80%-
|--.83%..

|..^8%»
300/365 |---90%—
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16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser
resolvidas: ;| |
1- por arbitragem; ou j I
II-por medida de caráter judicial, j „

i| ' !
16.2. No caso de arbltragerr^ |deveráconstar, na apólice, a cláusula compromíssóría de
arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por,meio de anuência
expressa. ' j í;

1 I P
16.2.1. Ao concordarcoma ap icaçãodesta cláusula, osegurado estará se comprometendo á
resolvertodos os seus litígios com a sociedade seguradora por meiodé Juízo Arbitrai, cujas
sentenças têm o mesmo efeitoque as sentenças proferidaspelo PoderlJudiciário.'

1 I
16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei n^9307, de 23 de setembro de 1996.

•oúrica

E G U R O 5

17. Prescrição: ;j I j.' |̂
Os prazos prescricionaissão aqueles determinados pela lei. I j: !

i| I 1
18. Foro: 1

!j I i 1
As questões judiciais entre seguradoras segurado serão processadas ino foro do domícíliõ;deste. 11 li'

'I I ' 119. Disposições Finais j
19.1. Aaceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. | |
19.2. As apólices e endossos'terão seu início e término de vigênciaás 24hs das datas para tal
fim nelesindicadas. i \ •

19.3. O registro deste plano ria Susep não impiica, por parte da Autarquia, incentivo ou
recomendação à sua comercialização. |

19.8. Os eventuais encargos

Í r^' íl /
19.4. Após sete dias úteis dajemissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou
endossofoi corretamente registrado nosite da Susep -www.susep.gô^;br. f /

í| 'íf i h
19.5 .A situação cadastrai dp cometor de seguros pode ser consultada no site i
www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou
CPF. j I

!, i
19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto. !

19.7. Considera-se como âmbito geográficodas modalidades contratadas todo o tem'tório
nacional, salvo disposição ern contráno nas Condições Especiais e/oú Particulares da Apólice.

de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no

Pági
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exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
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SEGUROS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

PROCESSOSUSEPn.° 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixaíJo na apólice,
pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em|asslnaro contrato principal
nas condições propostas n'ò edital de licitação,dentro do prazo estabelecido.

1.2 Encontram-se tambémPgarantidos por este contrato de seguro ós valores das multas e-;
indenizações devidos à Administração Pública em decorrência do sjnistro.

2. Definições

Para efeito desta modalidacie, aplicam-se, também, as definições constantesdoart 6® da liei n'
8.666/93. I ' |i : ' '
I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se|restringe a ;
cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscosexpressamente descritos njeste documento.; |j • >
II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em
assinaro contrato principa
Licitação.

nas condições propostas e dentro do prazo estabe ecido no Edital de

3. Vigência

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para
principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistra

a assinatura do contrato

E :r;
I !

II \ l '
4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tonfiador
adjudicatário em assinaijjo contrato principal nas condiçõespropòstas, dentro do prazo
estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação doSinistro. II
4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes
documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:
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a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo deadjudicação; |
1 !

c) Planilha, relatório e/ou .jcorrespondências informando os ^valores dos prejuízos
sofridose/ou decisão queiaplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação,
acompanhada dos documentos comprobatórios; '

'I I 'id) comprovante de intimaçâo do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado
dodemonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização; quando a|seguradora tiver recebido todosos documentoslistados no item
4.1.1. e, após análise, ficarcomprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações
cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório
final de regulação. ;| ' í '

;i I
5. Rescisão do Contrato de Seguro:

5.1. Quando a presente apólice for caucionada junto aó Segurado, não caberá
devoluçãodeprêmio proporcional. '

P/ubrics

6. Disposições Gerais: i ! ,
I 'li

I I
6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento' das
obrígaçõesdiretas doljtomador perante o segurado, especificamente descritas no
objeto desta apólice, 'de acordo com a modalidade de següroi-garantia indicada na
mesma, não assegurando riscos referentes a obrigações trabalhistas e
previdenclárias, de séguridade social, indenizações a terceiros, danos ambientais e
lucros cessantes, bem como riscos referentes a outros ramos ou modalidades de
seguro, em conformidade coma legislação nacional refererite ao seguro-gararitia.

6.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da
apóiice.Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de
qualquer responsabilidade. , |
6.3. Fica entendido'! ^ concordado que, para efeito incíenítário,' hão estarão
cobertos danose perdas causados direta ou indiretamente' por ato terrorista,
comprovado com documentação hábil acompanhada de laíidò .circunstanciado que
caracterize a natureza do atentado, independentemente!de seu propósito, que
tenha sido devidamente reconhecido como atentatório
autoridade pública competente.

6.4. A validade/cobertura deste documento está condicionada à Üaceitação/não
oposiçãodo segurado em relação a todos os seus temos. Aó aceitar este
documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de
indenizar reclamação' quanto à cobertura^desla^garantia se for constatado que o
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sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do Inciso VI,
item 11 - Perda de Direito, das Condições Gerais.

® N° Apólice Seguro Garantia: 01 -0775-0325868
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7. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que nao tenham
pela presente Condição Especial.

* I***************************

* ********

ii
* **********************

II
* **********************

II
* **********************

II
* **********************

II
* **********************

* **********************

* **********************

, II
* **********************

i|
* **********************

II
* **********************

II
* **********************

* **********************

II
* **********************

II
* **********************

II
* **********************

* **********************

* *******************1***
* **********************

I
* **********************

* *******************

* *******************

* * *

****************
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i^guro Garanta:

junto
1# SEGUROS

CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá
quaisquer prejuízos e/ou idemais penalidades decorrentes da violação de normas
anticorrupção perpetradas com participação dolosa
representantes.

do Segurado e/ou seus

"No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergência entre as disposições previstas na presente apólice/endosso e no contrato
e/ou aditivos garantidos^
apólice/endosso.

prevalecerão sempre as disposições da presente

"Cabe ao tomador a conferência das condições e termos desta apólice e/ou endosso,/
estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto no
presente documento." I

1* *

* *********************************** * * *******

'I ^
* ********************************************

II
* *********************************
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Devolução de Documento

No caso de devolução deste
enviar para a Seguradora.

documento antes do finai de vigência nele expresso, preencheros campe

Emconformidade com a cláusula 14- inciso I, das CondiçõesGerais,'estamos procedendoa de'
documento 09-0775-0325868

Locai e Data

PREFEITURA MUNICIPA

Nome:

RG:

Cargo:

- DE SÃO JÕAO DOS PATOS-MA
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